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Motto numeru:
„Kapitalizm to przedziwna wiara w to, że działania najbardziej 

pazernych ludzi motywowane najbardziej ordynarnymi 
pobudkami przyniosą korzyści całemu społeczeństwu”

John Maynard Keynes – angielski ekonomista

ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne

Kiedy powiem “głęboki”, to słowo się robi głębokie. Słowo “okrągły”, jest okrągłe. Słowo “płaski”, jest płaskie 
(..) Słowo „wklęsły” ma w środku dołek, a słowo „wypukły” – górkę.

Jerzy Bralczyk 

Znany i lubiany językoznaw-
ca, przewodniczący Rady Języka 
Polskiego, specjalista w zakresie 
języka mediów, reklamy i polityki, 
pisarz, doskonały mówca i można 
by jeszcze wiele o nim napisać, 

a ciągle będzie za mało, był go-
ściem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Sie-
miatyczach, a mieszkańcy miasta 
i okolic mieli przyjemność uczest-
niczyć w tym wydarzeniu.

Spotkanie otworzył Burmistrz 
Miasta Siemiatycze Piotr Siniako-

Jerzy Bralczyk w Siemiatyczach?!  
Tak, to się wydarzyło naprawdę! 17 września 2020 r.

wicz witając gościa oraz słucha-
czy, zaś poprowadziła je Elżbieta 
Smorczewska, starszy bibliotekarz 
MBP w Siemiatyczach. W rozmowie 
prof. Bralczyk wielokrotnie odwo-
ływał się do własnych publikacji, 
zarówno tych ostatnich jak i tych 
starszych, a m.in. do „500 zdań 
polskich”,  „Pokochawszy”, „Jeść!!!”, 

„Do domu!!!”, „W drogę!!!”, „Zwierzy-
niec”. Jak biblioteka – to książka, 
jak powiedział podczas spotkania 
profesor i z tą odwieczną prawdą 
trudno się nie zgodzić.

Jerzy Bralczyk niezwykle 
zręcznie odpowiadał na zadawane 

pytania prezentując jak, z nieby-
wałą wręcz umiejętnością, udzie-
lać takiej odpowiedzi, jakiej się chce 
udzielić. Uczestnicy spotkania mieli 
rzadką okazję do podróży po litera-
turze naukowej nie czując dyskom-
fortu z faktu, że często są wręcz 
laikami w temacie.

Użyte podczas wydarzenia 
żarty językowe, opowiedziane histo-
rie, przyczyniły się do wyjątkowości 
spotkania także poprzez wywołanie 
żywej reakcji publiczności. 

To niecodzienne spotkanie po-
zostanie na długo w naszej pamięci.

E. Nowik

Szczęścia do władz to nasz 
kraj nie ma. Szczególnie tragiko-
miczne są ostatnie lata. Począw-
szy od Donalda Tuska, który jako 
kandydat na premiera nawoływał 
do niepłacenia abonamentu rtv 
i zapewniał, że przed biskupami 
klękał nie będzie. Gdy nim został 
abonamentu nie zlikwidował lecz 
ścigał za jego niepłacenie. Przed 
biskupami faktycznie nie klękał ale 
tylko dlatego, że leżał przed nimi 
plackiem. Poprzez Beatę Szydło, 
której się należało do premiera 
kłamczuszka , który w ilości fanta-
zji pobił na głowę Pinokia. 2 lipca, 
przed druga tura wyborów, zapew-
niał, że wirus jest w odwrocie, że 
w walce z pandemią odnieśliśmy 
sukces, jesteśmy najlepsi w Euro-
pie a w październiku cały kraj obej-
muje antykowidowymi restrykcjami. 
Więc internauci pytają dlaczego 
wirus się nie cofnął mimo tak so-
lennych zapewnień, dlaczego za-
chorowań jest kilkaset razy więcej?

Takie sytuacje z jakimi obec-
nie mamy na świecie to prawdziwy 
sprawdzian umiejętności rządzenia, 
moralności rządzących  i odpowie-
dzialności społeczeństwa. Niestety 
w Polsce tego egzaminu nikt nie 
zdał. Arogancja i bufonada władzy 
kwitnie w najlepsze. Do społeczeń-
stwa jak były tak są wysyłane  bez 
przerwy sprzeczne komunikaty. 
Pamiętamy wypowiedzi byłego 
ministra zdrowia, który raz głosił, 
że noszenie maseczek jest zbęd-
ne, za chwile były obowiązkowe, 
później znowu nie. Przed nami 1 
listopada, dzień w którym Polacy 
masowo odwiedzają cmentarze. 
Czy znów będzie jak 10 kwietnia, 
że „mój ból jest większy niż twój” 
i przedstawiciele rządzącej koalicji 
będą mogli odwiedzić groby swo-
ich bliskich a inni nie. W ostatnich 
dniach przykład takiej arogancji 
dał kandydat na ministra eduka-
cji i szkolnictwa wyższego poseł 
Przemysław Czarnek -  wcześniej 

Moim zdaniem

Czas powiedzieć  Sprawdzam!
zasłynął wypowiedziami nie tylko 
o LGBT, które autorytetu mu nie 
przyniosły – dla którego „jego cier-
pienie jest większe” niż innych nie 
mogących odwiedzić swych bli-
skich przebywających w szpitalu 
i usprawiedliwiających go posłów 
rządzącej koalicji.

Narastająca ilość zacho-
rowań wyzwoliła w rządzących 
koncyliacyjność i wymusiła zapro-
szenie opozycji – którą jeszcze nie-
dawno premier nazywał „brzęczą-
cymi muchami” - do wspólnej walki 
z koronowirusem, W mojej ocenie 
wynika ona z chęci podzielenia się 
odpowiedzialnością. 

Jednak i to zaproszenie pomi-
ja uderzenie się w piersi i przyzna-
nie do popełnionych błędów. Miast 
tego opozycja słyszy puste hasła 

„powinniśmy być jedną drużyną”, 
„powinniśmy skupić się na obecnej 
sytuacji”, „nie wracajmy do prze-
szłości” . Warto więc Zjednoczonej 
Prawicy przypomnieć, że dzisiej-
sze lekceważenie wielu antykowi-
dowych zaleceń a w konsekwencji 
wzrost zachorowań ma swoje źró-
dło w sprzecznych komunikatach 
jakie przez pół roku płynęło do 
społeczeństwa z ust rządzących 
i to jest przede wszystkim ich wina 
a nie tych, którzy uważają, że te 
wszystkie zakazy i zalecenia to 
jedna wielka ściema.

Z ust opozycyjnych polityków 
i różnych komentatorów słyszymy 
niedowierzanie w szczerość za-
pewnień o wspólnej walce z pan-
demią. Politycy opozycji warunkują 
poparcie. Mówią poprzemy  was 
jeśli przedstawicie kompleksowy 
program walki z pandemią i za-
czniecie traktować nas poważnie. 
I przy moim krytycyzmie poczynań 
opozycji uważam takie podejście 
za najbardziej racjonalne. Bo ra-
zem oznacza nie tylko wspólną 
odpowiedzialność ale i wspólne 
tworzenie programu.

Wiesław Sokołowski

To zdjęcie zamordowanego i pozbawionego łba i kopyt 
łosia zostało zrobione w piątek (9 października) na polu tuż 
za wsią przy drodze z Wojszek do krajowej 19. Ten czyn trud-
no określić inaczej jak bestialstwo a tego (lub tych) który to 
zrobił  zwyrodnialcem.

(red)

Bestialstwo
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GMINA BIELSK PODLASKI
PODSUMOWANIE PROCESU KONSULTACJI

Konsulta-
cjom społecznym poddanych zosta-
ło pięć projektów Miejscowych Pla-
nów Zagospodarowania Przestrzen-
nego części gruntów położonych 
w obrębie wsi Augustowo – obszar 
1, 2, 3, 4, 5. Konsultacje zorganizo-
wane zostały w ramach projektu 
grantowego „Partycypacja w plano-
waniu” realizowanego przez 
Fundację Stabilo i Wise Eu-
ropa – Fundację Warszawski 
Instytut Studiów Ekonomicz-
nych i Europejskich współ-
finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach dzia-
łania 2.19 Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020(PO-
WR.02.19.00-00-KP13/18).

Potrzeba sporządze-
nia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego na 
terenie wsi Augustowo wynikała 
z przeprowadzonej analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzen-
nym Gminy Bielsk Podlaski, która 
wskazywała ten obszar jako prio-
rytetowy z uwagi na największy 
ruch inwestycyjny oraz bliskość 
z terenem Miasta Bielsk Podlaski. 
Ograniczenia w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej wprowadzo-
ne ustawą z dnia 20 maja 
2016 roku o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wia-
trowych (j.t. Dz.U. z 2020r., 
poz. 981 z pózn. zm.) miały 
jednak największy wpływ 
na opracowanie projektów 
MPZP w tej miejscowości.

W celu przeprowadze-
nia konsultacji społecznych 
powołany został zespół 
konsultacyjny w składzie: 
Barbara Szuj, Jolanta Skor-
biłowicz, Natalia Naumczuk, Marta 
Grygoruk oraz Paweł Demianiuk. 
W pierwotnym założeniu przedmio-
tem konsultacji było opracowanie 
pięciu projektów MPZP dla obrębu 
Augustowo - obszar 1, 2, 3, 4, 5 
w pierwszym etapie konsultacji, tj.: 
od uchwalenia przez gminę uchwał 
o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowych planów 
do sporządzenia projektów 
dokumentów planistycz-
nych i wystąpienia o opinię 
do gminnej komisji urbani-
styczno-architektonicznej. 
Zgodnie z opracowanym In-
dywidualnym Planem Kon-
sultacji w miesiącu styczniu 
dokonano weryfikacji doku-
mentów planistycznych pod 
kątem procesu konsultacji 
i sposobu zagospodarowa-
nia terenu, stworzono mapę 
grup wpływu i interesów, 
zweryfikowano dotychczasowe ka-
nały informacji pod kątem procesu 
konsultacji oraz przeprowadzono 
indywidualne spotkania z osobami 
mogącymi wesprzeć proces kon-
sultacji. Działania informacyjne, 
dotyczące organizacji spotkania 

otwartego i punktu konsultacyjne-
go, rozpoczęły się w miesiącu lutym 
2020 roku. Na oficjalnej stronie 
Urzędu Gminy Bielsk Podlaski zo-
stała utworzona zakładka „KON-
SULTACJE SPOŁECZNE”, a w niej 
informacje poświęcone projektowi 

„Partycypacja w planowaniu”. Ro-
zesłano zaproszenia indywidualne 

na spotkania konsultacyjne do wła-
ścicieli nieruchomości, posiadają-
cych grunty na obszarach objętych 
MPZP. Informacje zamieszczono 
w prasie, na tablicach ogłoszeń 
w urzędzie i w miejscowości Augu-
stowo oraz na stronie internetowej. 
W rozpowszechnieniu informacji 
o konsultacjach społecznych bra-
li udział: sołtys, proboszcz parafii 
prawosławnej oraz Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Augustowie. W tym 
czasie również przygotowano kon-
kurs plastyczny w Szkole Podsta-
wowej w Augustowie pod nazwą 

„Moja Gmina za 20 lat”. Konkurs był 
skierowany do młodzieży szkolnej. 
Celem konkursu było upowszech-
nienie wiedzy na temat możliwości 

udziału w podejmowaniu decyzji 
dotyczących rozwoju miejscowo-
ści. W konkursie wzięło udział 38 
uczniów Szkoły Podstawowej w Au-
gustowie. Nagrody zostały przyzna-
ne III pierwszym miejscom, pozo-
stali uczestnicy dostali gadżety.

W miesiącu marcu na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłoszono stan epidemii związa-
ny z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2 w związku z czym odwołano 
spotkanie otwarte z mieszkańcami 
zaplanowane na dzień 20 mar-
ca 2020 w Szkole Podstawowej 
w Augustowie i punkt konsultacyj-

ny w świetlicy wiejskiej 
w Augustowie w dniu 03 
kwietnia 2020 roku. Prze-
dłużający się okres za-
grożenia epidemicznego, 
jak również presja czasu 
podyktowana prawem 
dotyczącym inwestycji 
w zakresie elektrowni 
wiatrowych spowodowały, 
że musiały zostać podjęte 
pewne działania. Trzy pro-
jekty MPZP - obszar 2, 4, 5 

musiały zostać wcześniej zaopinio-
wane przez Gminną Komisję Urba-
nistyczno-Architektoniczną, biorąc 
pod uwagę konieczność uzyskania 
zgód na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolni-
cze. Procedury te trwają dość długo. 
Za zgodą Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej, te trzy plany, 
miały być konsultowane oddzielnie 
na drugim etapie konsultacji, tj.: od 

wyłożenia projektu planu 
do publicznego wglądu, do 
jego przedłożenia radzie 
gminy do uchwalenia.

W miesiącu lipcu 
wznowione zostały dzia-
łania dotyczące konsul-
towania z mieszkańcami 
projektów MPZP obrębu 
Augustowo - obszar 1 i 3 
w pierwszym etapie kon-
sultacji. Natomiast projek-
ty MPZP obszar - 2, 4 i 5 
konsultowano na przeło-

mie sierpnia i września na drugim 
etapie konsultacji.

Wszelkie informacje o kon-
sultacjach były rozpowszechniane 
na tablicach ogłoszeń: w budynku 
urzędu i w miejscowości Augusto-
wo oraz na stronie internetowej 
urzędu gminy. Stosowano również 

inne metody informowa-
nia mieszkańców, starając 
się dotrzeć do jak naj-
szerszej grupy odbiorców, 
tj.: poprzez sołtysa wsi, 
proboszcza parafii pra-
wosławnej w Augustowie. 
Przygotowano również ba-
nery przedstawiające za-
łożenia/koncepcje projek-
tów MPZP wraz z informa-
cją o możliwości składania 
opinii i uwag do Urzędu 
Gminy Bielsk Podlaski, któ-
re zostały umieszczone na 
drewnianych tablicach, za-

kupionych z grantu w miejscowości 
Augustowo. Informacje o podejmo-

wanych działaniach każdorazowo 
przekazywane były Radnym Gminy 
Bielsk Podlaski.

Spotkania z mieszkańcami ze 
względu na panującą w kraju pan-
demię wirusa COVID 19 odbyły się 
w formie zdalnej konferencji on-li-
ne na platformie Microsoft Teams 
w dniu 17.07.2020r.  o godzinie 
17:00 (projekt MPZP obszar 1 i 3) 
oraz w dniu 27.08.2020r. w godzi-

nach: 16:00 (projekt MPZP - obszar 
2), 17:30 (projekt MPZP – obszar 
5), 19:00 (projekt MPZP – obszar 
4). W spotkaniach on-line, prowa-
dzonych przez moderatora - Panią 
Agnieszkę Maszkowską uczestni-
czyli: Pani Katarzyna Reut-Jawo-
rowska – urbanistka, Pan Anatol 
Filipiuk – Z -ca Wójta oraz zespół 
konsultacyjny. Moderatorka przed-
stawiała zarys każdego ze spotkań 
oraz podstawowe zasady łączenia 
się w trakcie ich trwania. Urbanist-
ka omawiała ogólne zagadnienia 

dotyczące projektów MPZP obrębu 
Augustowo. Po zakończeniu części 
prezentacyjnej uczestnicy spotka-
nia mieli możliwość zadawania 
pytań na czacie, jak i bezpośrednio 
przez połączenie głosowe, na któ-
re odpowiedzi udzielała urbanistka 
oraz Z-ca Wójta. Uczestnikom prze-
kazano również informacje o kolej-
nych działaniach konsultacyjnych 
w odniesieniu do przedmiotowych 
projektów planów. Nagrania ze spo-
tkań zostały udostępnione na stro-
nie urzędu Gminy Bielsk Podlaski. 

Zainteresowanym udostępnio-
no punkt konsultacyjny 
w świetlicy wiejskiej 
w Augustowie w dniu 
03 sierpnia 2020 roku 
w godz. 17:00-20:00 
(projekt MPZP obszar 

- 1 i 3) oraz w dniu 

04 września 2020 roku rów-
nież w godz. 17:00-20:00. Dyżur 
w punkcie pełnił urbanista - Pan 
Tomasz Dąbrowski. Obecni byli 
również: Pan Anatol Filipiuk – Z-ca 
Wójta Gminy Bielsk Podlaski oraz 
członkowie zespołu konsultacyjne-
go. Punkt konsultacyjny wyposa-
żony był w laptop z wgraną mapą, 
mapy wielkoformatowe, rollup oraz 
w środki dezynfekcyjne i maseczki 

ochronne. Nad całością czuwał ze-
spół konsultacyjny, który miał za 
zadanie pomóc osobom chcącym 
złożyć swoje opinie za pomocą 
narzędzia IT. Uczestnikom zostały 
rozdane gadżety w postaci: długo-
pisów, kubków oraz broszur „Plano-
wanie przestrzenne dla każdego”. 
Punkty konsultacyjne odwiedzali 
przede wszystkim mieszkań-
cy wsi Augustowo. Uwagi, które 
zostały wniesione do projektów 
MPZP obręb Augustowo – obszar 
2, 4, 5 zostaną formalnie roz-

patrzone w trybie ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym miejscu chciałabym 
też gorąco podziękować tym 
wszystkim, którzy aktywnie uczest-
niczyli w procesie, poświęcając swój 
czas. W szczególności dziękuję za 
zaangażowanie, celne uwagi, nowe 
i cenne pomysły, które zostaną 
przeanalizowane i zweryfikowa-
ne pod kątem prawnym, wspólnie 
z urbanistką, przygotowującą do-
kumentację planistyczną. 

Jeszcze raz dziękuję za udział 
w konsultacjach spo-
łecznych.

Wójt Gminy  
Bielsk Podlaski

/-/ mgr Raisa Rajecka

Realizacja w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prace konkursowe

Baner przedstawiający projekt MPZP

Zdalna konferencja on-line

Punkt konsultacyjny 03.08.2020r.

Punkt konsultacyjny  - 04.09.2020r.
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sowieckiej rozstrzelano, uwięziono 
zesłano do łagrów i na Syberię 
ponad 1 milion osób (A. Paczkow-
ski, „Czarna księga komunizmu. 
Zbrodnie, terror, prześladowania”). 
Wśród nich znalazło się także wie-
lu mieszkańców powiatu bielskiego, 
zesłanych na Sybir, rozstrzelanych 
i zamęczonych w miejscach kaźni. 

Wielu z nich zostało pozbawionych 
majątków - ziemi, domów, sklepów 
i zakładów rzemieślniczych.       pd

Nr 32

Dzień pamięci ofiar sowieckiej agresji
W południe 17 września br. 

w Bielsku Podlaskim rozległ się 
głos syren przypominający miesz-
kańcom miasta, iż to właśnie tego 
dnia 81 lat temu wschodnią gra-
nicę Polski przekroczyła armia so-
wiecka, realizując postanowienia 

traktatu Ribbentrop – Mołotow. Fakt 
ten został nazwany przez history-
ków IV rozbiorem Polski. Oddając 
hołd wszystkim ofiarom tej zdra-
dzieckiej napaści, przedstawiciele 

władz powiatu – starosta Sławomir 
Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr 
Bożko oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Leszczyński złożyli 
wiązankę kwiatową pod pomnikiem 
Niepodległości Polski.

17 września 1939 r. o godzi-

nie 3.00 w nocy wojska sowieckie 
przekroczyły granicę z Polską na 
całej jej długości. Ich liczebność wy-
nosiła ok. 1,5 mln żołnierzy, ponad 
6 tys. czołgów i ok. 1800 samo-

lotów. Zgrupowane były na dwóch 
frontach – białoruskim Michała 
Kowalowa i ukraińskim Siemiona 
Tymoszenki. W ślad za oddziałami 

pierwszej linii postępowały pogra-
niczne oddziały NKWD, które likwi-
dowały osoby uznane za elementy 
antysowieckie, mogące organizo-
wać działania konspiracyjne.

W wyniku dokonanej agresji 
na Polskę Związek Sowiecki zagar-

nął obszar o powierzchni ponad 
190 tys. km kw. z liczącą ok. 13 
mln ludnością. Część Wileńszczyzny 
została przekazana Litwie, by nieco 

ponad pół roku później razem z Ło-
twą i Estonią włączyć ją do ZSRR. 

Po zajęciu terenów wschod-
niej Polski władze sowieckie rozpo-
częły wprowadzanie własnych po-
rządków. Zdaniem prof. A. Paczkow-
skiego w ciągu dwóch lat władzy 

Zarząd powiatu zawarł 
z gminami Bielsk Podlaski i Wyszki 
umowy, których przedmiotem jest 
dofinansowanie zadań drogowych 

powiatu. Gminy wesprą swoimi 
środkami opracowanie dokumen-
tacji projektowej, budowę chodnika 
i budowę drogi powiatowej.

Gmina Wyszki udzieli powia-
towi bielskiemu pomocy finansowej 
w maksymalnej kwocie 10 tys. zł 

z przeznaczeniem na opracowa-
ne dokumentacji technicznej na 
przebudowę części drogi powiato-
wej w Wyszkach w okolicy szkoły 

podstawowej. Planowana przebu-
dowa odcinka drogi ma zwiększyć 
bezpieczeństwo jej użytkowników, 
zwłaszcza dzieci. Wartość zadania 
wynosi 20 tys. zł, zaś pozostała 
kwota pochodzić będzie z budżetu 
powiatu.

Chodnik w Widowie, droga do Stołowacza  
– powiat współpracuje z gminami

Droga Bielsk Podlaski – Stołowacz (fot. serwis gminy Bielsk Podlaski)

Gmina Bielsk Podlaski party-
cypować będzie w realizacji dwóch 
zadań drogowych, których wyko-
nania powiat podejmie się jeszcze 
w bieżącym roku. W miejscowości 
Widowo wybudowany zostanie 
chodnik. Wartość robót wyniesie 
100 tys. zł. 

Drugą inwestycją będzie prze-
budowa i rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej Bielsk Podlaski - Sto-
łowacz wraz z przebudową mostu 
na rzece Strabelka. Wartość tego 
zadania wynosi ok. 2,9 mln zł. Po-
wiat bielski pokryje koszty w kwocie 
ok. 770 tys. zł, drugie tyle dołoży 
ze swego budżetu gmina Bielsk 
Podlaski. Pozostałe ponad 1,3 mln 
zł pozyskane zostały ze środków 
rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa. 

W tym miejscu należy nad-
mienić, iż zarząd powiatu traktuje 
jako priorytet realizację przebudo-
wy całego odcinka drogi powiato-
wej Bielsk Podlaski - Orzechowicze 

- Stołowacz - Mulawicze - Strabla 
- Doktorce. Jest to bowiem jeden 
z głównych ciągów drogowych 
w sieci dróg powiatowych, a jego 
stan techniczny wymaga pilnej po-
prawy. 
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Starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski odebrał nagrodę za 
zajęcie piątego miejsca ogólno-
polskim rankingu gmin i powiatów 
2019. Uroczystość miała miej-
sce podczas gali 29 września br. 
w Ossie podczas zgromadzenia 
ogólnego Związku Powiatów Pol-
skich.

Powiat bielski utrzymał się 
w ścisłej krajowej czołówce najlep-
szych, najdynamiczniej rozwijają-
cych się powiatów.

Zgromadzenie ogólne ZPP 
pierwotnie miało odbyć się 
w kwietniu br., jednak epide-
mia koronawirusa wpłynęła 
na jego odroczenie. Dopiero 
teraz możliwe było wręcze-
nie nagród w rozstrzygnię-
tym rankingu, którego wyni-
ki ogłoszono 23 stycznia br.

Powiat bielski awanso-
wał z dziewiątego miejsca, 
jaki osiągnął w rankingu za 
rok 2018, co należy trakto-
wać jako znaczący sukces. 
Ranking ten jest monitoro-
wany przez ekspertów ZPP, 
którzy oceniają uczestni-
ków według kryteriów uję-
tych w ramach dziesięciu 
dziedzin: polityka proinwe-

stycyjna, poprawa jakości obsługi 
mieszkańców oraz usprawnienie 
funkcjonowania jednostki samo-
rządu, rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego; rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego; doskonalenie 
zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji; rozwój ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej; działania na 
rzecz gospodarki rynkowej; polityka 
ekoenergetyczna i proekologiczna; 
współpraca krajowa i międzynaro-
dowa; działania promocyjne.    

pd

Piąte miejsce w ogólnopolskim 
rankingu gmin i powiatów 2019
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Ogłoszenie stanu zagrożenia 
epidemiologicznego, związanego 
z pojawieniem się pandemii ko-
ronawirusa na świecie, znacznie 
wpłynęło na krajowy i lokalny ry-
nek pracy. Zamrożenie gospodarki 
i wynikające z tego ograniczenia 
odczuły przede wszystkim podmio-
ty gospodarcze z branży gastrono-
micznej, turystycznej, usługowej 
oraz transportowej. Lockdown spra-
wił, że niektóre gałęzie gospodarki 
przestały funkcjonować albo praco-
wały w niewielkim zakresie. Z dnia 
na dzień właściciele firm zmuszeni 
zostali do podjęcia działań mają-
cych na celu ratowanie zakładów 
pracy przed widmem upadłości. 

Rynek pracy w powiecie biel-
skim także zareagował na kryzys 
wywołany pojawieniem się wirusa 
SARS-CoV-2. Jednak zamrożenie 
gospodarki nie wpłynęło znacząco 
na wzrost liczby osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędzie pracy, 
o czym świadczy stopa bezrobo-
cia, która w lipcu 2020 r. wyniosła 
5%. Aktualnie poziom bezrobocia 
w powiecie należy do najniższych 
w województwie podlaskim. 

Lokalny rynek pracy na tle in-
nych powiatów wyróżnia się funk-
cjonowaniem zakładów pracy o róż-
nych profilach działalności, którym 

wybuch pandemii nie przeszkodził 
w świadczeniu usług i kontynuowa-
niu produkcji. Uchroniło to firmy 
przed zwolnieniami grupowymi. 

Duże znaczenie w zachowa-
niu stabilności lokalnego rynku pra-
cy miało również udzielone przed-
siębiorcom wsparcie przyznawane 
w ramach tarczy antykryzysowej. 

Lokalny rynek pracy w powiecie bielskim w dobie pandemii koronawirusa
Dzięki szybkiemu uruchomieniu 
pakietu pomocowego dla przed-
siębiorców udało się uniknąć za-
wieszenia działalności wielu firm. 

Pracownicy urzędu pracy dołożyli 
wszelkich starań, aby wnioskowa-
na pomoc trafiła w jak najkrót-
szym czasie do przedsiębiorców. 
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku 
Podlaskim udzielił wsparcia łącznie 
ponad 2000 podmiotom oraz orga-
nizacjom pozarządowym na kwotę 
ponad 13,5 mln zł, co niewątpli-

wie pomogło ochronić wiele miejsc 
pracy, a także utrzymać płynność 
finansową firm. 

Pomimo trwającej w kraju od 
kilku miesięcy niekorzystnej sytu-
acji gospodarczej przedsiębiorcy 
z powiatu bielskiego w sposób cią-
gły rekrutowali pracowników, co ma 
odzwierciedlenie w zgłaszanej do 
urzędu ilości wolnych miejsc pra-
cy. Od początku roku największe 
zapotrzebowanie było na stanowi-
ska takie jak: pracownik gastrono-
mii, kierowca kat. C+E, pracownik 
księgowości, pracownik produkcji, 
sprzedawca, robotnik budowlany. 
Zgłoszone oferty w większości skie-
rowane były do mężczyzn. 

Wzrosło również zaintereso-
wanie pracodawców zatrudnieniem 
cudzoziemców z państw trzecich 
w ramach oświadczeń o powie-
rzeniu wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi oraz zezwoleń na pracę 
sezonową. 

W trakcie realizacji dodatko-
wych instrumentów wynikających 
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych bielski urząd pracy jedno-
cześnie wykonywał swoje podsta-
wowe zadania z zakresu aktywiza-
cji zawodowej osób bezrobotnych. 
Realizując usługi i instrumenty 
rynku pracy w okresie od stycznia 
do sierpnia bieżącego roku urząd 
pomagał w powrocie na rynek pra-
cy osobom bezrobotnym poprzez 
organizację szkoleń, dofinansowa-
nie zatrudnienia osób bezrobotnych, 
przyznanie środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej czy orga-
nizację staży. Ponad 4,3 mln zł zo-
stało przeznaczonych na wsparcie 
pracodawców i osób bezrobotnych 
w wymienionych formach. 

Odmrożenie gospodarki oraz 
uruchomienie pakietu pomocowego 
skierowanego do przedsiębiorców 
pozytywnie wpłynęło na sytuację 
lokalnego rynku pracy. Widoczne 
jest ożywienie, wszyscy starają 
się wrócić do normalnego systemu 
pracy przestrzegając przy tym obo-
wiązujących obostrzeń sanitarnych. 

PUP, fot. Pixabay

Nowy rok szkolny 2020/2021 
wystartował z ograniczeniami spo-
wodowanymi przez zagrożenie ko-
ronawirusem Sars-CoV-2. W szko-
łach ponadpodstawowych prowa-
dzonych przez powiat bielski nie 
odbyły się – z jednym wyjątkiem 

– uroczyste akademie inaugurujące 

początek nauki. Ten wyjątek to II 
Liceum Ogólnokształcące z BJN im. 
B. Taraszkiewicza, gdzie dyrekcja 
zdecydowała się na spotkania dy-
rektora, nauczycieli i uczniów w ra-
mach trzech grup, bez udziału osób 
z zewnątrz. 

We wszystkich szkołach odby-
ły się natomiast spotkania uczniów 
poszczególnych klas w wychowaw-
cami o ustalonych różnych godzi-
nach, aby wykluczyć możliwość 
kontaktu większych grup osób. 
Podczas tych spotkań informowa-
no uczniów o zasadach funkcjo-

nowania szkół w okresie epidemii 
COVID-19.

Jedyną szkołą, w której pod-
czas inauguracji nowego roku 
szkolnego zezwolono na obecność 
rodziców, był Zespół Szkół Specjal-
nych im. Jana Pawła II. 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza

Spotkanie uczniów z wychowawcą jednej z klas Zespołu Szkół nr 1

Nowy rok szkolny z ograniczeniami
Zasady bezpieczeństwa 

w okresie epidemii zostały okre-
ślone 10 sierpnia br. na spotkaniu 
dyrektorów szkół ze starostą biel-
skim i powiatowym inspektorem 
sanitarnym. Wśród najważniejszych 
ustaleń znalazły się takie nakazy 
i zakazy, jak wyłączenie z zajęć 

uczniów z objawami chorobowymi 
sugerującymi infekcję dróg odde-
chowych, ustalenie zróżnicowanych 
godzin zajęć w celu zmniejszenia 
zagęszczenia uczniów, wyposażenie 
wejść i sal w płyny dezynfekcyjne, 
ograniczenie przemieszczania się 

uczniów podczas przerw, dezyn-
fekcja pomieszczeń, prowadzenie 
wszystkich zajęć dla danej klasy 
w jednej sali. Na podstawie tych 
zasad szkoły opracowały własne 
wewnętrzne regulaminy regulujące 
procedury bezpieczeństwa obowią-
zujące w czasie epidemii.

W nowym roku szkolnym 
2020/2021 w szkołach ponad-
podstawowych prowadzonych 
przez powiat bielski naukę podjęło 

łącznie 1532 uczniów. 332 z nich 
będzie uczęszczało do klas pierw-
szych. W liceach ogólnokształcą-
cych uczy się obecnie 600 uczniów, 
w technikach – 696, w branżowej 
szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 
1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego – 
140. 96 uczniów uczęszcza do szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Jana Pawła II.

pd, fot. II LO, ZS nr 1

Rada Powiatu w Bielsku Pod-
laskim na sesji 24 września br. 
zdecydowała o udzieleniu pomocy 
finansowej Gminie Brańsk w reali-
zacji jej zadania inwestycyjnego. 
Z budżetu Powiatu przeznaczono na 
ten cel 15 tys. zł. Radni jednogło-
śnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Przedmiotem dofinanso-
wania jest przebudowa dróg 
gminnych na odcinkach w miej-
scowościach Poletyły i Świrydy. 
O udzielenie tej pomocy zwrócił się  
do Powiatu wójt gminy Brańsk.

Samorządy powiatowe 
i gminne często podejmują współ-
pracę w zakresie wspólnej realiza-

cji zadań drogowych. Najczęściej to 
właśnie gminy dofinansowują prze-
budowę dróg powiatowych. Dzieje 
się to z tej przyczyny, iż większość 
z tych dróg powinna być zaliczona 
do kategorii dróg gminnych, nie 
spełniają one bowiem ustawowych 
kryteriów, jakim odpowiadać powin-
ny drogi powiatowe. Zrozumienie 
tej kwestii zarówno przez władze 
Powiatu, jak i poszczególnych gmin 
pomaga nawiązywać współpracę 
przynoszącą dobre efekty.

Ograniczony budżet Powiatu 
pozwala corocznie na przebudowę 
zaledwie kilku kilometrów dróg, 
a udzielane dotacje z zewnątrz 

i pomoc finansowa gmin znacznie 
rozszerza katalog realizowanych in-
westycji. Tym razem jednak środki 

Pomoc Powiatu Bielskiego dla Gminy Brańsk

Droga Glinnik – Zanie – Świrydy 

finansowe popłynęły z budżetu Po-
wiatu do Gminy Brańsk.                
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XXVI Zgromadzenie 
Ogólne Związku 

Powiatów Polskich
Podsumowanie działalności 

Związku Powiatów Polskich w ub. 
roku, zagrożenie epidemiologiczne 
spowodowane przez koronawirusa, 
sytuacja szpitali powiatowych oraz 
nagrodzenie laureatów rankingu 
gmin i powiatów za rok 2019 – to 
główne tematy XXVI zgromadzenia 
ogólnego ZPP. W obradach, odby-
wających się w dniach 29-30 wrze-
śnia br. wziął udział starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski, wiceprezes 
Zarządu ZPP
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Zarząd Powiatu Siemiatyckiego 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze 
zm.) i uchwały nr 56/325/20 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 
15 września 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwały nr 

57/337/20 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną,  informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, został wywieszony  

na okres 21 dni 
od dnia 30 września 2020 r.  do dnia 21 października 2020 r. 

wykaz nieruchomości stanowiących własność  
Powiatu Siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży 

Archiwum Główne Akt Daw-
nych w Warszawie i Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Ks. Anny Jabło-
nowskiej w Siemiatyczach podjęło 
wyzwanie wspólnego świętowania 
Dnia Archiwisty. Z tej okazji zorga-
nizowane zostało spotkanie promu-
jące zbiory archiwum także poprzez 
publikacje popularnonaukowe.

30 września w MBP w Sie-
miatyczach  celebrowaliśmy świę-
to archiwistów prezentując książkę 

„Dotknąć historii. Obraz Podlasia 
w świetle dawnych archiwaliów 
malowany współczesną fotogra-
fią” Rafała Górnego. Spotkanie 
rozpoczęło się pokazem, będącym 

Dzień Archiwisty w MBP Siemiatycze

jednocześnie premierą, filmu pro-
mującego książkę, którego autorką 
jest Natalia Kwiek. Po prezentacji 
filmowej zaś, był czas na rozmowę 
z autorami: tekstu Rafałem Górnym 
i Natalią Kwiek autorką fotografii.

W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in. Zastępca Burmistrza Miasta 
Siemiatycze Henryk Tomasz Czmut, 
Eryk Kotkiewicz i Karol Kamiński, 
historycy, pracownicy Muzeum Rol-
nictwa im. Krzysztofa Kluka w Cie-
chanowcu, przewodnicy turystyczni, 
kierownicy i pracownicy bibliotek, 
obecni także byli zainteresowani hi-
storią naszej małej ojczyzny miesz-
kańcy miasta.                       (E.N.)

Skromniej-
sze niż tradycyjnie były tegorocz-
ne obchody rocznicy bitwy jaką 
w nocy z 13 na 14 września 1939 
roku pod wsią Olszewo stoczyła 
Suwalska Brygada Kawalerii ze 
zmotoryzowanym oddziałem armii 
niemieckiej. Efektem nocnej bitwy 
były duże starty po obu stronach 
a Niemcy w odwecie spalili wieś, 
wymordowali mieszkańców i wzię-
tych do niewoli jeńców.

Uroczystość tradycyjne rozpo-
częła się mszą w intencji poległych, 
po której odbył się Apel Poległych, 
a zakończyło złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy. (stac) foto UG Wyszki

Olszewo 81 rocznica bitwy

Mariuszowi Korzeniewskiemu
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci Teścia
składa

zespół redakcyjny 
„Wieści Podlaskich”

Wiosną Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej w Hajnów-
ce rozpoczął realizację projektu 

„PRZYGRANICZNY ALIANS ETNICZ-
NY”. To projekt, który ma za zadanie 
pokazać lokalną tradycję i sztukę 
poprzez edukację i wspólną zaba-
wę. Na przestrzeni roku odbywa 
się wiele działań animujących lo-
kalną społeczność-nie tylko dzieci 
ale i dorosłych- w myśl idei PRZY-
MIERZA kulturowego na pograniczu 
etnicznym jakim jest Podlasie i zie-
mia hajnowska.

We wrześniu Muzeum zapro-
siło Mirosława Piechowskiego 
z Czarnej Wsi Kościelnej - garn-
carza, którego rodzina od pokoleń 

zajmuje się tym rzemiosłem. Swoją 
przygodę z gliną zaczynał jako kil-
kuletni chłopiec ucząc się od taty, 
oraz dziadka pracy na kole garncar-
skim. Dziś Pan Mirosław sam uczy 
i pokazuje jak sprawnie na kole 
garncarskim operować gliną, by 
powstał piękny wazon, garnek, czy 
miska. Opowiedział również o pra-
cy garncarza i procesie wypalania 
gliny. Pokazał swoje przepiękne wy-
roby. Każdy kto przybył na warsz-
taty również spróbował swych sił 
za kołem. Efekty były niesamowite. 
Oprócz prac powstałych na kole, 
dzieci z gliny wyczarowały również 
ludziki i zwierzątka. W warsztatach 
wzięły udział dzieci z Niepublicz-

Jesienne warsztaty garncarskie w Muzeum Białoruskim w Hajnówce
nego Przedszkola Prawosławnego 
w Hajnówce, ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz 4 w Hajnówce.

Wszystkim osobom biorącym 
udział w warsztatach serdecznie 
gratulujemy efektów i dziękujemy 
za udział! Dzięki ogromnemu zapa-
łowi dzieci do pracy i tworzenia na 
takich warsztatach jest nadzieja, że 
tradycyjne rękodzieło nie zginie J

Warsztaty zorganizowano 
w ramach realizacji zadania p.n. 
„Przygraniczny alians etniczny” ze 
środków Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz 
Urzędu Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk

Jeszcze  teraz na  ugorach 
i łąkach w dolinach rzek Narwi,  Na-
rewki, Hwoźnej  i Bobrówki można 
zbierać najlepsze jakościowo  zioła 
lecznicze. Zbierają  je przeważnie 
starsze kobiety i dorosłe dzieci.  
Kontaktują się z punktem skupu, 
biorą cennik i dowiadują się, na  ja-
kie  zioła jest aktualnie największe 
zapotrzebowanie i co  się  najbar-
dziej  opłaca  zbierać.  

W punkcie skupu  ziół w Prę-
tach w gminie Narewka  (powiat 
hajnowski) można sprzedać m. in.  
suszony kwiat  tawuły i zarobić 16  
złotych za kilogram, za kwiat ko-
canki - 15 zł, koniczyny czerwonej 

- 20 zł,  przelotu - 28 zł,  podbiału 
- 30 zł i mniszka - 15  zł,  głogu - 
12 zł i dziewanny - 35 zł. Opłaca 
się zbierać  liście borówki brusznicy 

- są one w cenie 14 złotych za kilo-

gram, liście borówki czernicy - 15 zł, 
liście babki szerokolistnej - 12 zł, li-
ście podbiału - 4 zł, liście pokrzywy 

- 10  zł, liście mniszka - 8 zł i liście 
brzozy - 4 złote.

Za kilogram suszonego zie-
la marzanki wonnej otrzymamy 
25 zł, przywrotnika - 18 zł, dymni-
cy i połonicznika - po15 zł, kopyt-
nika - 10 zł, podagrycznika - 6 zł, 
tawuły - 3 zł oraz  za suszoną korę 
kruszyny - 6 zł. Dobrze płatne są 
korzenie łopianu i mniszka - po 15 
zł za kilogram, pięciornika - 20  zł, 
kobylaka - 7 zł i żywokostu - 8 zł. 

 Lecznicze zioła są skuteczne 
na różne dolegliwości, mają szero-
kie zastosowanie w leczeniu wielu 
chorób. Służą one również do wy-
robu kosmetyków. Zioła to są też 
niezbędne  przyprawy w kuchni. 

(JC)

Zioła leczą

Sprzątanie świata
Sprzątanie świata (ang. Clean 

Up the World) to międzynarodowa 
kampania odbywająca się na całym 
świecie w trzeci weekend września. 
Polega na zbiorowym sprzątaniu 
śmieci zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania. 

Wieści z Milejczyc
Jej celem jest wzrost 
świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa.

Akcję zainicjował 
w 1989 roku australijski 
biznesmen i żeglarz In 
Kleman; 40 000 miesz-
kańców Sydney wzięło 
wtedy udział w akcji 
sprzątania terenów 
portu. W Polsce akcję 
zainicjowała Mira Sta-

nisławska-Meysztowicz, założycielka 
Fundacji „Nasza Ziemia”. W Australii 
akcja odbywa się w marcu, w Polsce 
w trzeci weekend września. W akcji 
uczestniczy wolontariacko młodzież 
szkolna, harcerze, członkowie organi-
zacji ekologicznych, pracownicy firm 

(wolontariaty pracownicze) oraz nie-
zrzeszeni młodzi i dorośli.

Akcji  sprzątania  towarzyszy 
cała gama innych działań: zakładanie 
zieleńców, sadzenie drzew, krzewów 
i kwiatów, organizowane są konkursy 
(plastyczne, piosenki), wystawy, festy-
ny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy 
(piesze, rowerowe) itp.

W Milejczycach w tegorocznej 
27 edycji „Sprzątania świata” wzięli 
udział uczniowie klas: czwartej i piątej 
miejscowej szkoły którzy razem z na-
uczycielem przyrody oraz leśniczym 
z Nadleśnictwa Nurzec sprzątali pobli-
ski las i teren przy szkole. Uczestnicy 
akcji posadzili również kilka drzew na 
placu szkolnymi obok gminy. Dla wie-
lu była toteż  doskonała lekcja przy-
rody.            (s) foto. SP Milejczyce

Dożynki parafialne
Mimo trwającej pandemii wie-

le gmin nie rezygnuje z tradycyjnych 
imprez. Do tych organizowanych od 
pokoleń należą rolnicze święta plonów 
zwane dożynkami. W tym roku mają 
one zazwyczaj o wiele skromniejszy 
wymiar niż w latach poprzednich, Tak 
też było w gminie Milejczyce. W  milej-
czyckim kościele  i kaplicy w Pokanie-
wie odbyły się nabożeństwa w trakcie 
których poświęcono dożynkowe wień-
ce. Mimo niesprzyjających okoliczno-
ści ich twórcy wykazali się niezwykłym 
kunsztem i kreatywnością.

 (s) foto. Magnolia KGW Pokaniewo
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„Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umieć  
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.”

A. Bekante

- Czas wyznacza w naszym 
życiu doniosłe chwile. Do nich za-
liczamy szczególne uroczystości 
związane z własną drogą życia.  
13 września 2020r. zebraliśmy się 
aby obchodzić „Złote Gody”.  Jest to 
niecodzienna uroczystość - nie każ-
demu bowiem jest dane obchodzić 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. - Tymi słowami Władysław 
Witkowski – Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Hajnówce powitał przy-
byłe do Hajnowskiego Domu Kultury 
pary. 

50 lat to wiele, ale jakże szyb-
ko minęły te lata… minęły we wspól-
nej trosce o zapewnienie codzienne-
go bytu rodzinie, w trosce o dobre 
wychowanie dzieci. Nie każdemu 
jest dane, by po 50 latach wspól-
nego życia mógł myślami wrócić 
do tamtych młodzieńczych lat, by 
obchodzić „Złote Gody” Wam Dro-
dzy Jubilaci, życie tego nie poską-
piło, dało tę możliwość byśmy dziś 
razem z Wami mogli świętować ten 
jubileusz. W dniu tak bardzo dla Was 
uroczystym, niech mi będzie wolno 
podziękować Wam oficjalnie za 
wszystko czego dokonaliście w Wa-
szym wspólnym życiu: za Waszą mi-
łość, ofiarność, zrozumienie wielkich 
celów małżeństwa, za wychowanie 
Waszych dzieci i noce przy nich nie 
przespane. Za przykład życia, za 
każdy siwy włos na Waszej skroni...

Zgodność pożycia małżeń-
skiego, trud pracy i wyrzeczeń dla 
założonej przed pół wiekiem rodzi-
ny – doceniony został przez władze 
państwowe. Dowodem czego jest 
przyznanie przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Odznaczenia, list gratulacyjny, upo-
minki oraz obraz autorstwa Zbi-
gniewa Budzyńskiego wręczył Jerzy 
Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka.

– Rok 1970 był rokiem szcze-
gólnym – podkreślił burmistrz.  

– 50 lat temu założyliście 
szczęśliwe rodziny, w których prze-
żyliście razem 50 lat, wychowaliście 
swoje dzieci, doczekaliście wnuków. 
Burmistrz podziękował Jubilatom za 
wspólną pracę, którą włożyli w bu-
dowanie nie tylko rodziny, ale i na-
szego miasta.  – Dokładnie wiemy, 
że o wiele lepiej i efektywnie się 
pracuje, kiedy jest harmonia w ro-
dzinie. To, że razem przeżyliście 50 
lat, jest najlepszym dowodem i po-
twierdzeniem na to, że tej harmonii 
w Waszych rodzinach nie brakowało. 
Zdajemy oczywiście sobie sprawę, 
że w rodzinie tak jak w życiu, są lep-
sze i gorsze dni, ale finał – dzisiej-
szy dzień jest najlepszym potwier-
dzeniem i dowodem, że warto żyć 
i pracować. Warto się poświęcać dla 
małżonka i rodziny. Bo tak napraw-
dę wtedy możemy myśleć o pełni 
szczęścia. 

Jak przeżyć wspólnie 50 lat? - 
to jest pytanie, na które każda świe-

żo poślubiona para próbuje znaleźć 
odpowiedź. Wierność, miłość, wza-
jemne zrozumienie, umiejętność 
pójścia na kompromis, słuchania 
i realizacja potrzeb drugiej osoby – 
być może to jest recepta na udany 
związek małżeński. 

Podczas uroczystości odbył się 
mini koncert w wykonaniu solistek 
Studia Piosenki Estradowej pod kie-
rownictwem Marty Gredel-Iwaniuk.

W tym roku za długoletnie 
pożycie małżeńskie odznaczono 
medalem 51 par:
1. Lidia i Henryk Antczak
2. Maria i Ryszard Baj
3. Maria i Jan Bartoszuk
4. Maria i Sergiusz Bilkiewicz
5. Tamara i Włodzimierz  

Bołtromiuk 
6. Nina i Aleksander Bondaruk

7. Maria i Jan Bójko
8. Nina i Wiktor Bura
9. Walentyna i Michał Charkiewicz
10. Nadzieja i Józef Danielak
11. Eugenia i Jan Dunda
12. Wanda i Kazimierz  

Emilianowicz
13. Nina i Mikołaj Fiedoruk
14. Walentyna i Włodzimierz  

Gierasimiuk
15. Walentyna i Aleksander Ginszt
16. Irena i Anatol Hryniewiccy
17. Halina i Stanisław Jancewicz
18. Walentyna i Aleksander Kar-

czewscy
19. Maria i Jan Kondraciuk
20. Halina i Paweł Kopczuk
21. Regina i Jan Kosteccy
22. Janina i Wincenty Kościewicz
23. Zenaida i Mikołaj Kośko
24. Krystyna i Jan Kozak

25. Maria i Andrzej Krzywda
26. Nina i Andrzej Kuderscy
27. Olga i Anatol Leończuk
28. Irena i Jan Łapińscy
29. Olga i Mikołaj Matysiuk
30. Irena i Mikołaj Niczyporuk
31. Maria i Mikołaj Ostapczuk
32. Maria i Aleksy Pawliczuk
33. Helena i Włodzimierz  

Pietroczuk
34. Luba i Jan Pietruczuk
35. Irena i Edward Plona
36. Zenaida i Czesław Puc
37. Anna i Witalis Rakowscy
38. Alicja i Ryszard Rynkowscy
39. Janina i Piotr Sakowicz
40. Mieczysława i Anatol Sawczuk
41. Drahomira i Zbigniew Stebełko
42. Anna i Józef Szymaniuk
43. Jadwiga i Czesław Szysz
44. Maria i Kazimierz Tarazewicz

45. Nina i Paweł Tofiluk
46. Halina i Jerzy Tomaszewicz
47. Maria i Jan Wasiluk
48. Maria i Mikołaj Własiuk
49. Irena i Jan Wołkowyccy
50. Irena i Mirosław Ziajka
51. Stanisława i Władysław  

Żywolewscy
Niedzielna uroczystość była 

wzruszająca nie tylko dla zebranych 
Jubilatów. Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Władysław Witkowski 
organizował ją po raz ostatni, gdyż 
z końcem września odchodzi na za-
służoną emeryturę. Pan Witkowski 
pełnił funkcję Kierownika USC od 
1992 roku. Dziękujemy za wszyst-
kie lata zaangażowania i życzymy 
samych cudownych chwil na eme-
ryturze.                    

Emilia Rynkowska

Złote Gody  
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Seria książek dla dzieci „Żubr 
Pompik” Tomasza Samojlika zwy-
ciężyła w kategorii Kultura w te-
gorocznej edycji Podlaskiej Marki. 
Żubr Pompik – postać stworzona 
w 2008 roku przez hajnowianina 
Tomasza Samojlika jest głównym 
bohaterem 22 książek dla dzieci. 
Podczas lektury opowiadań dzieci 
poznają tajemnice Puszczy Biało-
wieskiej, odwiedzają polskie parki 
narodowe. Ostatnia seria, zapo-
czątkowana w 2019 roku, to wiel-
koformatowe książki z okienkami, 
skierowane do najmłodszych czy-
telników. Seria książek z żubrem 

„Pompikiem” została jednym z lau-
reatów tegorocznej edycji konkursu 
Podlaska Marka.

Więcej ma naszej stronie  
www.wiescipodlaskie.eu 

Żubr „Pompik” 
laureatem 

Podlaskiej Marki

40 przedszkolaków z Przed-
szkola nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Żubra Pompika w Haj-
nówce rozwinie swoje zdolności 
dzięki atrakcyjnym zajęciom i nowo 
doposażonym salom. Przedszkole 
zostanie dostosowane do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami – 
do sal przedszkolnych zostaną za-
kupione innowacyjne pomoce dy-
daktyczne i terapeutyczne. Zostaną 
zorganizowane dodatkowe zajęcia 
specjalistyczne, wyrównujące szan-
se edukacyjne (zajęcia korekcyjno-

-kompensacyjne, integracji senso-
rycznej oraz rozwijające kompeten-
cje emocjonalno-społeczne metodą 
Snoenzolen i logopedyczne). Projekt 
został złożony do lokalnej grupy 
działania Puszcza Białowieska, 
uzyska wsparcie niemal 300 tys. zł.  
z dotacji pochodzących ze środków 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na 
lat 2014 – 2020. 

Na posiedzeniu 24 września 
Zarząd Województwa wsparł pro-
jekty złożone do Lokalnych Grup 
Działania kwotą 1,1 mln zł.

Edyta Chodakowska-Kieżel 

Przedszkole 
marzeń

- Hajnówka 2020

Minęło sporo lat od tego 
czasu, gdy w Hajnówce była po-
czekalnia PKS (młode osoby już jej 
nie pamiętają), a w niej pokój dy-
żurnego ruchu (odjazdy autobusów 
były ogłaszane przez megafon), 
kasa biletowa, ławeczki i toaleta. 
W zimie w pomieszczeniu by ło 
ciepło. 

Teraz z braku takiego po-
mieszczenia (drewniany budy-

W Hajnówce  
nie ma poczekalni

Cd. str. 10
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GMINA HAJNÓWKA

Miejscowość Wygoda według 
stanu na koniec grudnia 2019 r. 
zamieszkiwało 32 osoby. Wioska 
położona na pograniczu gminy 
i miasta Hajnówka jest idealnym 
miejscem do zamieszania dla osób, 
które chcą korzystać z uroków życia 
na wsi przy jednoczesnym łatwym 
dostępie do miasta. Dzięki stara-
niom administracji Gminy Hajnów-
ka dostęp do usług miasta stał się 
jeszcze łatwiejszy.

Z dniem 30 września 2020 r. 

W dniu 01 października 2020 
roku w Urzędzie Gminy Hajnówka 
odbyło się uroczyste przekazanie 
sprzętu ratowniczo - gaśniczego 
dla Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Orzeszkowa. Wójt Gmi-
ny Hajnówka Pani Lucyna Smoktu-
nowicz przekazała na ręce Prezes 
Jednostki OSP w Orzeszkowie - Pani 
Marzeny Iwaniuk i W-ce Prezesa 
Jednostki OSP - dh Pawła Czuraka  
nowoczesne w pełni wyposażone 
trzy aparaty oddechowe, umożli-
wiające podjęcie działań ratowniczo 

– gaśniczych w strefach zadymio-
nych, w pomieszczeniach zamknię-

Dnia 4 września 2020r. 
w miejscowości Dubicze Osocz-
ne, w Klubie Integracji Społecznej 
miało miejsce wyświęcenie budyn-
ku poprzedzające ostatnie - piąte 
spotkanie w ramach warsztatów 
pisania ikon metodą transferu. 
Warsztaty odbyły się z inicjatywy 
Wójt Gminy Hajnówka - Lucyny 
Smoktunowicz, Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hajnówce - Mirosławy Gawryluk 
oraz Dyrektora Gminnego Cen-
trum Kultury w Dubinach - Barbary 
Woszczenko. Na każde spotkanie 
mieszkańcy sołectwa przybywali 
liczną grupą. Zajęcia były podzie-
lone na cztery etapy, natomiast 
na piątym spotkaniu ikony zostały 
wyświęcone przez proboszcza Pa-
rafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Nowoberezowie ks. prot. mgr 
Jana Kazimiruka.

Na zajęcia przybyły: psycho-
log oraz instruktor integracji za-
wodowej, które przeprowadziły po-
gadankę na temat radzenia sobie 
ze stresem. Również była obecna 
st.post. Paulina Pawluczuk-Kośko, 
która wygłosiła referat na temat 

„Bezpieczny senior- policyjna poga-

 W dniu 7 września 2020 r. 
nasza szkoła podobnie jak w latach 
ubiegłych włączyła się do ogólno-
polskiej akcji Narodowe Czytanie 
zainicjowanej w 2012 roku przez 
Prezydenta RP. Celem akcji jest pro-
mocja czytelnictwa i upowszechnia-
nie najwybitniejszych dzieł literatu-
ry polskiej.

Lekturą dziewiątej edycji była 
„Balladyna” Juliusza Słowackiego- 
jednego z największych przedstawi-
cieli polskiego romantyzmu – poety, 
dramaturga i epistolografa. Utwór 

„Balladyna” jest połączeniem wielu 
konwencji: legendy, baśni ludowej, 
tragedii historycznej, groteski. Są 
w niej wpływy dramatu szekspi-
rowskiego, ale całość jest jednym 
z najoryginalniejszych dzieł ro-
mantycznych. Historia rozgrywa się 
w legendarnych początkach Polski, 
a głównymi bohaterami są: Król Po-
piel (Pustelnik), szlachetny książę 
Kirkor dążący do przywrócenia mu 

Przebudowa ulicy wsi Wygoda

Pojazdy i załoga wykonawcy robót – firmy „MAKSBUD” Sp. z o.o. 
w trakcie realizacji robót.

zakończone zostały roboty bu-
dowlane prowadzone w związku 
z przebudową głównej ulicy wsi. 
W ich trakcie wykonano nakładkę 
z betonu asfaltowego gr. 4 cm na 
istniejącej nawierzchni z potrójnego 
powierzchniowego utrwalenia gry-
sami i emulsją asfaltową. Długość 
przebudowanego odcinak drogi 
wyniosła 430 mb, zaś szerokość 
nakładki – 5 m.

Wartość wykonanych robót 
wyniosła 86 100,00 zł brutto. M.B.

KIS - warsztaty pisania ikon metodą transferu

Uczestnicy zajęć KIS w trakcie warsztatów ikonograficznych.

danka na temat oszustów”.
Do wykonania ikon używali-

śmy wysokiej jakości materiałów, 
począwszy od desek i podkładów, 
a skończywszy na transferach dru-
karskich, materiałach pozłotniczych 
i farbach. W zależności od efektu 
jaki chcieliśmy osiągnąć, korzysta-
liśmy z farb wodnych, akrylowych, 
a także z mieszanek. Również uży-
waliśmy bejc i lakierów. Deski, za-
nim powstaną na nich ikony, zostają 

odpowiednio przygotowane: suszo-
ne, impregnowane oraz malowane.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za liczne przybycie. Dzięki 
takim spotkaniom mieszkańcy so-
łectwa mogą miło spędzać czas 
poprzez integrację. Pisanie ikon 
metodą transferu będzie kontynu-
owane również w innych miejsco-
wościach Gminy Hajnówka, na któ-
re serdecznie zaprasza Wójt Gminy  
Hajnówka.                               U.G.

Pomoc dla OSP

tych z niedoborem tlenu, że szko-
dliwymi  toksycznymi substancjami. 
Ogólna wartość zadania wyniosła 
16 800,57 zł, z czego 15 000,00 
zł stanowiła dotacja Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pod-
laskiego, pozostała kwota 1 800,57 
pokryta została ze środków wła-
snych z budżetu gminy Hajnówka. 
Zakupiony sprzęt przyczyni się pod-
niesienia sprawności jednostki OSP 
oraz zwiększenia bezpieczeństwa 
strażaków biorących udział w dzia-
łaniach ratowniczych w ratowaniu 
życia, zdrowia i mienia.             

 U.G.

Uroczyste przekazanie sprzętu strażakom OSP Orzeszkowo  
przez Wójt Gminy Hajnówka.

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Dubinach

Narodowe Czytanie w Dubinach

korony, królowa Goplana z elfami, 
dwie siostry – dobra i zła, ich mat-
ka – wdowa. Balladyna, opanowana 
żądzą władzy, osiąga ją przez sze-
reg zbrodni, poczynając od zabicia 
własnej siostry Aliny – rywalki do 
ręki Kirkora. W finale ginie porażo-
na sprawiedliwością boską. Juliusz 
Słowacki połączył w tym utworze 
realizm i fantastykę, koncentrując 
się na analizie postaw i czynów 
bohaterów.

Do wspólnego głośnego 
czytania utworu zostali zapro-
szeni przedstawiciele lokalnego 
środowiska – Pani Wójt Lucyna 
Smoktunowicz, Komendant Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej – brygadier Piotr Koszczuk, 
aspirant sztabowy Rafał Pasz-
ko – zastępca Naczelnika Wy-
działu Prewencji KPR Hajnówka, 
Agnieszka Laskowska-Ginszt 

– Specjalista do spraw edukacji le-
śnej Nadleśnictwa Hajnówka oraz  

Barbara Woszczenko Dyrektor 
GCK w Dubinach.

W klimat utworu wprowadziła 
nas p. Franciszka przebrana w po-
stać Goplany recytując autorski 
wiersz przygotowany na tę szcze-
gólną okazję.

Moje Narodowe Czytanie
Pisanie to utrwalanie
Faktów i mitów, zdarzeń  
i wyobrażeń,
Uczuć i marzeń.
Eposem, powieścią, wierszem,  
reportażem.
 
Czytanie to powracanie  
i przypominanie.
To wzruszenie, śmiech i łzy,  
serca bicie.
Po prostu życie.
 
Narodowe Czytanie to spajanie
Ludzi i słów.
To powracanie do ideałów,
Których nie zniszczył czas.
To wspólnota,  
która ciągle jest w nas.

Franciszka lat 77

Wspólne czytanie po raz 
kolejny dostarczyło dużo radości 
w obcowaniu z wyjątkową polską 
literaturą. Wszyscy oddaliśmy się 
refleksji nad uniwersalnym prze-
słaniem tego utworu, który obnaża 
ludzkie słabości i wady, a zarazem 
opowiada się po stronie zgody i po-
rozumienia. Ukazuje zwycięstwo 
dobra nad złem.

Lektura wzbudziła nie lada 
emocje i rozbudziła ciekawość po-
znania całości utworu.

Bożena Dawidziuk
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GMINA NAREWKA

Pomimo trud-
ności, jakie przyniósł rok 2020, 
kolejna odsłona festynów z cyklu 

„I TAM ŻYWUĆ LUDZI” przesunięta 
została w czasie. Festyn w Babiej 
Górze odbył się 13 września 2020 
r. i było to trzecie w tym roku ta-
kie wydarzenie a 73 festyn licząc 

od 2009 roku, kiedy rozpoczęła 
się nasza przygoda. Od 11 lat Mu-
zeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce wędruje po Podlasiu po 
małych miejscowościach wschod-
niej Białostocczyzny, by promować 
białoruską kulturę.

Na scenie przy świetlicy wiej-
skiej na początku głos zabrali Wójt 
Gminy Narewka Jarosław Gołu-
bowski, Tomasz Tichoniuk- dyrektor 

Muzeum, oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Narewce Mar-
cin Siekierko. Na początku wystąpił 
zespół NAREWCZANKI, w ludowych 
strojach oraz w akompaniamencie 
akordeonu i bębnów zaśpiewał za-
pomniane już pieśniami. Po nich 
zaś zagrały zespoły instrumentalne 

AXEL z Białegostoku oraz SIABRY 
z Białegostoku a na zakończenie  
RODNY KUT z Narwi. Dodatkową 
atrakcją festynu były również kon-
kursy, w których publiczność wzię-
ła chętnie udział odpowiadając na 
wszystkie nie zawsze łatwe pytania, 
zdobywając przy tym ciekawe na-
grody ... np. szpadel, czy polewacz-
kę do ogrodu …J Na festynie nie 
mogło zabraknąć oczywiście kra-

Latem   tego  roku  podsypa-
no  żwirem  i  wyrównano  drogę   
gminną   biegnącą  pośród   rozle-
głych  łąk  w  dolinie  rzeczki  Bob-
rówka  w  gminie  Narewka  (powiat  
hajnowski).  Ten  szlak  prowadzi  z  
kolonii  wsi  Lewkowo  Nowe  do  
ulicy  Łąkowej  w  Siemianówce.   
Dojechać  nim  można  do   nowo  
wybudowanej   asfaltowej  drogi,  
prowadzącej  do   Przeładunko-
wo-magazynowego   terminalu   

„AIDA”.
Tekst  i  fot.  Jan  Ciełuszecki 

W  tym  roku  w  gminie  Na-
rewka  (powiat  hajnowski)  rowy  
melioracyjne  nie  są  odkrzaczane  
ani  też  obkaszane.  Na  zdjęciu  
rów w  Lewkowie  Nowym.  Tu  za  
parę  lat  wyrosły   duże  krzaki  
olszyny.   Spółka  wodna  „Łozowe”  
tylko  na  papierze?

        Tekst  i  fot.  Jan  Ciełuszecki

1 października rozpoczął 
funkcjonowanie Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej w Lewkowie Sta-
rym. Zapewni on nie tylko osobom 
niesamodzielnym fachową  pomoc 
specjalistów ale także aktywizację 
w zakresie fizycznym, intelektual-
nym i społecznym a więc będzie 
stanowił duże wsparcie w codzien-
nej egzystencji.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali gospodarze obiek-
tu: Wójt Gminy Narewka Jarosław 
Gołubowski i Elżbieta Potoniec kie-
rownik GOPS w towarzystwie przy-
byłych gości: Stanisława  Derehajło 
Wicemarszałka Województwa Pod-
laskiego, Andrzeja Skiepko Wicepre-
zesa Stowarzyszenia Samorządów 
Euroregionu Puszcza Białowieska 

„Przy Ławeczce” to cykl  mikro-
koncertów ulicznych, który zakończył 
się w sobotę – 3 października – we 
wsi Nowa Łuka.  Spotkanie przy mu-
zyce uświetniło otwarcie nowo wy-
budowanej świetlicy wiejskiej. Obiekt 
jest przyjazny dla niepełnosprawnych 
bowiem pamiętano o wybudowaniu 
podjazdu dla wózków inwalidzkich.  
Świetlica posiada przestronna salę 
główną, kuchnię, pomieszczenia go-
spodarcze oraz łazienkę.

Babia Góra- I tam żywuć ludzi
miku muzealnego z literaturą bia-
łoruską, pamiątkami i rękodziełem 
ludowym. Przygotowana została 
również fotowystawa prezentu-
jąca zdjęcia z poprzednich edycji 
festynów. Niejeden mieszkaniec wsi 
mógł odnaleźć siebie lub sąsiada 
na zdjęciach z festynów sprzed 
kilku lat.

Podczas festynu zorganizo-
wane zostały również kiermasze. 
Słodkości oraz kanapki ze smalczy-
kiem przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich Jezioranki w Siemianów-
ce. Zbierane były również pieniąż-
ki na Kubusia z Hajnówki, Swoje 
stoisko miała również „drużyna 
Mikołaja”, który też zmaga się ze 
śmiertelną chorobą. Mieszkańcy 
i turyści bawiący się na festynie 
hojnie wsparli te inicjatywy za co 
im serdecznie dziękujemy.  

Dzięki festynowi w przepięk-
nej scenerii mieszkańcy mogli 
wspólnie uczestniczyć w święcie 
swej miejscowości, z sąsiadami, 
rodziną, oraz przybyłymi licznie 
turystami. Pod świetlicą do późna 
grała muzyka, tańcom nie było koń-
ca, a mieszkańcy wsi mogli jesz-
cze integrować się przy wspólnym 
ognisku, gdzie pieśni  brzmiały do 
późna.

Babia Góra to kolejna histo-
ryczna wieś, której nazwa wzmian-

kowana jest już w XVII wieku. W XIX 
wieku w Babiej Górze była karczma 
prowadzona przez żyda. Specjalno-
ścią tej karczmy były tzw. „hałuszki” 
(odmiana pyz ziemniaczanych), ro-
bione na trzy sposoby: z makiem, 
z mięsem lub ze skwarkami. Do 
dnia dzisiejszego starsze kobiety 
tych stron przygotowują to danie. 
Nazwa wsi pochodzi wg legendy 
od góry, gdzie pośród nadnarwiań-

skich bagien i puszczańskich ostę-
pów mieszkała samotnie kobieta. 
Nie jest wiadomym czy ludność tej 
osady wymarła, czy też wyginęła. 
Wiadomym jest, że przez wiele lat 
przebywała tu sama i w związku 
z tym okoliczni mieszkańcy i wę-
drowcy określali to miejsce mianem 

„Babiahara” (kobieta - „baba”, góra 
- „hara”).

Muzeum zaprasza na kolejne 
festyny z cyklu „I tam żywuć ludzi” 
do Żuk w gminie Kleszczele 20 IX 
2020 oraz Grabowca (gm. Dubicze 
Cerkiewne) 4 X 2020.  Będzie to 
okazja do spotkania się z najbliż-
szymi, rodziną, sąsiadami, wspólnej 
integracji oraz zabawy w urokliwej 

scenerii podlaskiej drewnianej ar-
chitektury i niesamowitej przyrody.

Agnieszka Tichoniuk
Festyn zrealizowano dzięki 

dotacji Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce.

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Lewkowo Stare

Otwarcie Dziennego Domu Pomocy
i Eugeniusza Kowalskiego Prezesa 
Lokalnej Grupy Działania.

Następnie prawosławny bi-
skup hajnowski Paweł w towarzy-
stwie Grzegorza Kułakowskiego 
proboszcza parafii św. Jana Chrzci-
ciela w Narewce i Jana Gacuta wi-
kariusza parafii w Lewkowie Sta-
rym dokonał wyświęcenia obiektu.  

Inwestycja, której koszt cał-

kowity to  467 212,50 zł ( w tym 
425 962, 50 stanowi dofinanso-
wanie) była realizowana w ramach 
projektu „Usługi opiekuńcze w Gmi-
nie Narewka” Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska” 
i dofinansowana ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

(ws) foto UG Narewka

Nowa Łuka
Przy ławeczce

Cała inwestycja została sfinan-
sowana z budżetu Gminy Narewka. 
Po wyświęceniu obiektu przyszedł 
czas na doznania muzyczne i ga-
stronomiczne przy suto zastawionych 
stołach  z przekąskami przygotowa-
nymi przez mieszkańców.

Mieszkańcom życzymy aby ich 
nowy przybytek kultury tętnił życiem 
na co dzień a nie tylko od święta.

    
    (czar) foto GOK Narewka

W  rowach  
wyrosły  krzaki

Odnowiona 
droga żwirowa
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Zioło to, czystek, bo o nim 
mowa,  znane jest od starożytno-
ści i było polecane przez św. Hilde-
gardę. Zaparzana z czystka herbata 
posiada właściwości prozdrowotne 
i warto ją stosować w obecnym, 
pandemicznym czasie. Napar 
z czystka poprawia odporność or-
ganizmu na przeziębienia o które 
łatwo w okresie jesiennym. Ma 
udowodnione właściwości antybak-
teryjne, a nawet przeciwgrzybicz-
ne, więc pozwoli na uporanie się 
z grzybicami skóry, łupieżem,trądzi-
kiem czy egzemą. Czystek jest bo-

gaty w polifenole, które zwalczają 
w naszym organizmie drobnoustro-
je, dzięki temu szybciej wyleczymy 
infekcje górnych dróg oddechowych. 
Napar z czystka stosowany do płu-
kania jamy ustnej po umyciu zębów 
nie tylko zwalczy nieświeży oddech, 
ale nawet nieco je wybieli.

Przy piciu naparu z czystka 
należy zachować zdrowy umiar 
i nie pić go częściej niż 3 razy 
w tygodniu. Czystka można kupić 
w sklepach zielarskich, w Herbapo-
lu,  w aptekach i na półkach z her-
batami w dużych sklepach.  (piw)

GMINA CZEREMCHA

Już za dwa lata 
mieszkańcy Czeremchy będą mogli 
robić zakupy na  gruntownie prze-
budowanym  targowisku.

29 września br, w Urzędzie 
Marszałkowskim Wójt Gminy Je-
rzy Wasiluk i skarbnik Mirosława 
Kondracka-Najbuk podpisali umo-
wę o dofinansowaniu inwestycji 
i odebrali z rąk wicemarszałka 
Stanisława Derehajło symboliczny 
czek o wartości 1 milion złotych 
stanowiący kwotę dofinansowania 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Zakres prac obejmuje wy-
budowanie dużej wiaty z indywi-
dualnymi boksami do sprzedaży 
i budynku, w którym będą sprze-
dawane produkty lokalne. Powsta-
ną sanitariaty i duży parking. Cała 

Będzie nowe targowisko

inwestycja będzie przyjazna ekolo-
gicznie bowiem prąd potrzebny do 
zasilania będzie pochodził z paneli 
fotowoltaicznych. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie prawie dwa 
miliony złotych a z nowego targo-

wiska będzie można korzystać już 
w maju 2022 roku.

Warto przypomnieć, że w lip-
cu podobna umowę podpisały wła-
dze gminy Boćki.

(sok) foto: Paulina Dulewicz PUM

W styczniowym numerze 
„Wieści” informując o zakończeniu 
prac na drodze Miedwieżyki – gra-
nica powiatu siemiatyckiego pytali-
śmy kiedy  zostanie wyremontowa-
ny pozostały półtora kilometrowy 
odcinek w powiecie hajnowskim od 
granicy powiatu do drogi krajowej 
nr 66 Bielsk Podlaski – Połowce. 
Dziś możemy z przyjemnością po-
informować o zakończeniu budowy 
całego odcinka drogi powiatowej 
nr 1774B. Cały pięciokilometrowy 

odcinek zyskał nową nawierzchnię 
z betonu asfaltowego, pobocza zo-
stały obustronnie wzmocnione kru-
szywem, przebudowano zjazdy, wy-
remontowano przepusty i wykonano 
oznakowanie poziome i pionowe. Ta 
trasa stanowi także  część trasy 
Green Velo, Poprawi się więc jakość 
nie tylko podróżowania samocho-
dami ale lepsze warunki jazdy będą 
mieli także rowerzyści, chociaż dla 
wielu z nich większą atrakcję stano-
wiła jazda żwirówką.              (ws)

Nowa droga

Czystek pomaga i zabezpiecza

29 września przedstawiciele 
piętnastu samorządów z powiatów 
bielskiego, hajnowskiego i siemia-
tyckiego odebrali symboliczne czeki 
z dotacjami dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Czeki na łączna kwotę 
600 tys. zł wręczał wicemarszałek 
Stanisław Derehajło w towarzystwie 
członka Zarządu Marka Malinow-
skiego i radnego Sejmiku Mikołaja 
Janowskiego. 

Kolejne OSP odbierają czeki na dotacje

bielski

Gmina Bielsk Podlaski 35 000,00 zł

200 000,00 zł

Gmina Boćki - OSP Dubno 70 000,00 zł

Miasto Brańsk - OSP Brańsk 15 000,00 zł

Gmina Orla 30 000,00 zł

Gmina Rudka 10 000,00 zł

Gmina Wyszki OSP w Topczewie 40 000,00 zł

hajnowski

Gmina Białowieża - OSP Białowieża 50 000,00 zł

225 000,00 zł

Gmina Czeremcha - OSP Czeremcha 70 000,00 zł

Gmina Czyże - OSP w Klejnikach 50 000,00 zł

Gmina Dubicze Cerkiewne 40 000,00 zł

Gmina Hajnówka - OSP Rzeszkowo 15 000,00 zł

siemiatycki

Gmina Mielnik 15 000,00 zł

166 900,00 zł

Gmina Milejczyce - OSP Milejczyce 70 000,00 zł

Gmina Perlejewo 41 900,00 zł

Gmina Siemiatycze - OSP Słochy

Annopolskie
40 000,00 zł

200 tys. z tej kwoty trafi do 6 
OSP w powiecie bielskim m.in. 70 tys. 
do OSP Dubno na zakup nowego sa-
mochodu. OSP z powiatu hajnowskie-
go otrzymają 225 tys. a do powiatu 
siemiatyckiego 167 tys. dla czterech 
OSP. Poniżej podajemy wysokość do-
tacji dla poszczególnych jednostek 
OSP.

W tym roku na zakup sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego lub umundu-
rowania trafi ponad 3 miliony złotych 
do 302 jednostek OSP w 92 gminach.

(sok)  fot. Anna Augustynowicz PUM

Dwanaście bibliotek gmin-
nych powiatu białostockiego (na 
15 funkcjonujących) zgłosiło swój 
udział  w III edycji projektu „Mała 
książka – wielki człowiek”. Projekt 
skierowany jest do dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat)  i ich ro-
dziców, rozpoczął się we wrześniu 
2020 r. Realizowany jest przez In-
stytut Książki przy wsparciu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Każde dziecko, które 
rodzice zapiszą do biblioteki lub już 
to zrobili, otrzyma Wyprawkę Czy-
telniczą, a w niej książkę pt. Pierw-
sze czytanki, poradnik dla rodziców  

oraz Kartę Małego Czytelnika.
Dziecko, każdorazowo gdy od-

wiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę, 
otrzyma naklejkę. Po uzbieraniu 10 
naklejek – otrzyma imienny dyplom 

- potwierdzenie jego czytelniczych 
zainteresowań.

Co zyskuje biblioteka?
Przede wszystkim wiernych 

czytelników w osobach przedszko-
laków, które po rozpoczęciu przy-
gody z biblioteką i książką, uczą się 
nawyku odwiedzania tego miejsca, 
postrzegają je jako miejsce przyja-
zne, gdzie można czuć się swobodnie 
i bezpiecznie.(materiał SP Białystok)

Dzięki zaangażowaniu i mrów-
czej pracy  pracowników  Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa został 
opracowany album „Uchwyty 1948 – 
2014”. Wydanie albumu poprzedziło 
opisanie i zdigitalizowanie kilkuset 
negatywów z zakładowego     archi-
wum a następnie wybranie z spo-
śród tysięcy klatek kilkuset do robo-
czej wersji albumu.   Kolejnym kro-
kiem – prowadzonym niejako obok 
tego pierwszego – było przeprowa-
dzenie  i zarejestrowanie  wywiadów 
z byłymi i aktualnymi pracownikami 
fabryki.  Ostateczna wersja albumu 
nie pomieściła wszystkich zgro-

madzonych materiałów – należało 
więc wybrać te, które zarówno dla 
historyka, pracownika Uchwytów jak 
i czytelnika niezwiązanego emocjo-
nalnie z fabryką mogły okazać się 
najciekawsze. Materiały, które nie 
zmieściły się w albumie można 
obejrzeć w Mediotece CLZ  - mul-
timedialnym archiwum miasta i re-
gionu.   A ponieważ historia uchwy-
tów to także część historii Bielska 
Podlaskiego myślę, że zarówno 
album jak tez pozostałe materiały 
zainteresują mieszkańców naszego 
regionu. Więcej na www.wiescipod-
laskie.pl.       Wiesław S. Sokołowski

Tegoroczna 39. edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Haj-
nowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”  
odbyła się z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem w dniach 17 -19 wrze-
śnia i w zmienionej z konieczności 
formule. Przesłuchania konkursowe 
zmniejszono z trzech do dwóch dnia 
a chóry zagraniczne przesłuchiwano 
w trybie online. W Soborze św, Trój-
cy w Hajnówce zaprezentowało się 
18 chórów. 10 z Polski w formule 
stacjonarnej i 8 z zagranicy w for-

Rogawka
Sukces chóru

mule online, W festiwalu udział 
wziął Chór Parafii Prawosławnej pw. 
Cudownego Zbawiciela w Rogawce 
pod kierunkiem Walentyny Gawry-
luk oraz proboszcza ks. Radosława 
Wołosiuka. W kategorii wiejskich 
chórów parafialnych chór z Rogawki 
zajął II miejsce ex-aequo z Chórem 
Parafii Prawosławnej pw. Św. Archa-
nioła Michała w Orli. Gratulujemy. 
Za rok jubileuszowy 40 Festiwal

(cec)  foto. Hajnowskie Dni Muzyki 
Cerkiewnej

Powiat białostocki

Mała książka – wielki człowiek

Album o  „Uchwytach”

W Hajnówce  
nie ma poczekalni

Cd. ze str. 10
nek, stojący wówczas u zbiegu 
ulic, rozebrano) pasażerowie 
oczekują na „swój” autobus czę-
ściowo pod niewielkimi wiatami 
i najwięcej pod gołym niebem na 
dwóch przystankach autobuso-
wych komunikacji miejskiej przy 
ulicy 3 Maja. Wielka to niewygo-
da zwłaszcza dla ludzi starszych 
i schorowanych. Na ławeczce pod 
daszkiem może usiąść 5-6 osób. 
Codziennie do miasta przyjeżdża 
autobusami PKS i prywatnymi wie-
le osób. W deszczowym dniu nie 
mają gdzie się schronić zarówno 
przyjezdni jak i tutejsi hajnowscy 
pasażerowie z miasta.

Władze powiatowe i miejskie 
Hajnówki , czy tak musi być?  Sta-
rosto, burmistrzu i radni  dwóch 
Rad Powiatu i  Miasta nie zapomi-
najcie o swych wyborcach.  

(JC)
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Przysłowia  ludowe  na  październik

Październik  stoi  u  dwora,  wykop  ziemniaki  pora.
Gdy  październik  ostro  trzyma,  zwykle  potem  ostra  zima.
Na  Edwarda  (13  X)  jesień  twarda.
Gdy  październik  mokro  trzyma,  zwykle  potem  ostra  zima.
W  jesieni   prędko  gdy  liść  spadnie,  wkrótce  zima  będzie.
Gdy  październik  mroźny,  to  nie  będzie  styczeń  groźny.
Gdy  w  październiku  ciepło  chadza,  to  w  lutym  mrozy  naprowadza.

Polskie  przysłowia  ludowe  wybrał  i  dodał  zdjęcia  
Jan Ciełuszecki

Za nami kolejne Mistrzostwa 
Województwa w Lekkiej Atletyce 
tym razem w kat. U18 i U20 w Bia-
łymstoku. Trójka naszych zawodni-
ków z Klubu Sportowego PARKIET 
HAJNÓWKA Łukasz Klimiuk - pod-
opieczny trenera Romana Sachar-
czuka, Roksana Kozar i Weronika 
Nikiciuk - podopieczne trenera 
Andrzeja Grygoruka, wywalczyli 
medale w trzech kolorach. Łukasz 

Kolejne sukcesy lekkoatletów  
KS PARKIET HAJNÓWKA

Klimiuk w biegu na dystansie 800 
m zdobył złoty medal z wynikiem 
2: 00,71 w obu kategoriach wie-
kowych, Roksana Kozar zwyciężyła 
w kat. U18 i zdobyła srebrny medal 
na dystansie 100 m 13,28 w kat. 
U18 i U20. Weronika Nikiciuk zdo-
była brązowy medal na dystansie 
400 m z wynikiem 69,54. w kat. 
U18 i U20 natomiast w kat. U18 
zajęła drugie miejsce.               (rs) 

Za nami Mistrzostwa Polski 
juniorów młodszych U18 w Rado-
miu, w których uczestniczył Łukasz 
Klimiuk lekkoatleta Klubu Sporto-
wego Parkiet Hajnówka. Serie elimi-
nacyjne w biegu na dystansie 800 
m odbyły się w piątek 18 września 
2020 r. Łukasz biegał w trzeciej 
serii eliminacyjnej i 4 miejsce 
z wynikiem 2:00,97. Zajęte miej-
sce i uzyskany czas zapewniły mu 
start w biegu finałowym serii . Bie-
gi finałowe A i B rozegrane zostały 
w niedzielę 20 września 2020. Bieg 
w finale B Łukasz ukończył na 5 po-
zycji z wynikiem 1:59,64 i zapewnił 
sobie trzynaste miejsce w łącznej 
klasyfikacji. Był to udany debiut na-
szego zawodnika na Mistrzostwach 

Start Łukasza Klimiuk w Mistrzostwach Polski U18

Polski w Lekkiej Atletyce w tej ka-
tegorii wiekowej.

Relację filmową z MP moż-

na obejrzeć na stronie interneto-
wej: https://youtu.be/ym3LdBg-
86zQ?t=16000   Roman Sacharczuk 

W dniu 19.09.2020 r. w przy 
pomniku poległych kawalerzystów 
w Pruszance Starej  odbyły się uro-
czystości 81. Rocznica Bitwy pod 
Pruszanką Starą zorganizowana 
przez Stowarzyszenie GHR im. Bry-
gady Kawalerii ,,Plis”.  Z tej okazji 
zaplanowano wiele wydarzeń, by 
uczcić ten ważny dzień. Uroczystość 
rozpoczęto mszą polowa o godzinie 
14.30, po której nastąpił Apel Pa-

mięci i złożenie wieńców na mogile 
poległych. W imieniu Wójta Gminy 
Brańsk kwiaty złożyła Zastępca 
Wójta Pani Monika Falkowska.

Największą atrakcją uroczy-
stości była rekonstrukcja bitwy, któ-
ra rozpoczęła się o godzinie 16:00. 
Obchody 81. Rocznicy Bitwy pod 
Pruszanką Starą zakończył żołnier-
ski poczęstunek.

Materiał UG Brańsk

26 września w Szkole Podsta-
wowej w Dziadkowicach spotkało 
się 14 par świętujących jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go. W gminie Dziadkowice po raz  
ostatni Złote Gody świętowano 
w 2016 r. W latach 2017 – 2020  
50 rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego obchodziło 28 par. 
W 2017 roku – 4 pary, w 2018 r. 

– 7 par, w 2019 – 9 par i w roku 
bieżącym 8 par.

Uroczystość  rozpoczęła mo-
dlitwa w intencji jubilatów. Przyzna-
ne przez Prezydenta RP „Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie” 
oraz pamiątkowe listy gratulacyjne 
wręczył Wójt Gminy Antoni Apolo-
niusz Brzeziński a przewodniczą-
cy Rady Gminy  Marek Brzeziński 

Pruszanka Stara
Rocznica bitwy

ZŁOTE GODY W DZIADKOWICACH
wręczył przybyłym parom kwiaty 
i prezenty.

Czas przybyłym na uroczy-
stość umilały występy uczniów 
miejscowej szkoły oraz Zespół Lu-
dowy „Kalina” z Żurobic.  A imprezę 
zakończył wspólny obiad i lampka 
szampana. Nie zabrakło oczywiście 
wspomnień i refleksji oraz życzeń 
od najbliższych.                     (cec)

24 kilometrowy odcinek dro-
gi wojewódzkiej nr 689 z Bielska 
Podlaskiego do Hajnówki zostanie 
przebudowany. Ta droga ma bardzo 
duże znaczenie dla całego regionu 
i dla ruchu turystycznego nie tylko 
tego zmierzającego do Białowieży. 
Wartość inwestycji to blisko 115 
mln zł i zostanie ona całkowicie 
sfinansowana z budżetu państwa. 
Umowę na jej realizację podpisa-
li w poniedziałek (5 października) 
w Bielsku Podlaskim Artur Kosicki, 
Marszałek Województwa Podlaskie-
go i Adam Poliński, Dyrektor Infra-
struktury Unibep SA, który wspólnie 
z partnerami będzie realizował in-
westycje.

Przebudowa będzie realizo-
wana w latach 1921-1923 w for-
mule „Zaprojektuj i wybuduj” przez 
konsorcjum firm z bielskim Unibe-

pem S.A. jako liderem. Partnerami 
Unibep-u są: „Maksbud” Spółka 
z o.o. z Bielska Podlaskiego i war-
szawskie przedsiębiorstwo „Value 
Engineering” Spółka z o.o.

W ramach inwestycji na-
wierzchnia droga zostanie posze-
rzona do 7 metrów wraz z podnie-
sieniem nośności do 115 kN, dla 
klasy G oraz kategorii ruchu KR 5. 
Zostanie wybudowana obwodnica 
wsi Hołody, przebudowane będą 
zjazdy, skrzyżowania i most na 
Orlance. W miejscowościach, przez 
które przebiega droga powstaną 
chodniki. Zakres prac obejmuje 
także zabezpieczenie i przebudo-
wę uzbrojenia terenu kolidującego 
z modernizacją drogi.

Zakończenie inwestycji prze-
widuje się do końca 2023 roku/.

(sok)

Droga Bielsk Podlaski – Hajnówka 
zostanie przebudowana
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Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne

» powierzchnia minimium 2 ha

» grunty niskiej klasy (IV i niższe)

» dostęp do drogi

» linia średniego napięcia (15kV) 
   w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

17 września 2020r. o godz. 17.00 w ko-
ściele pw. Św. Cyryla i Metodego odbyła się 
Msza Święta. Następnie przy pomniku - krzyżu 
na cmentarzu katolickim spotkali się miesz-
kańcy miasta, członkowie Związku Sybiraków, 
ks. Zygmunt Bronicki oraz przedstawiciele sa-
morządu - Ireneusz Kiendyś - zastępca burmi-
strza i Joanna Kojło - wicestarosta, by oddać 
hołd, złożyć kwiaty i zapalić znicze. 

Data Światowego Dnia Sybiraka nie jest 
przypadkowa. Przypada ona w rocznicę na-
paści sowieckiej Rosji na Polskę, która miała 
miejsce 17 września 1939 r. Oficjalnie została 

Światowy Dzień Sybiraka
ustanowiona przez Sejm 27 września 2013 
roku.

Aby przybliżyć temat masowych zesłań 
na Sybir zapraszam do lektury „Wspomnienia 
deportowanych z ziemi podlaskiej na Syberię 
i do Kazachstanu w latach 1939-1956” (wyd. 
Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki i Urząd Mia-
sta Hajnówka), oraz „Od puszczy do tajgi” - 
Bogusława Kosela i Ewy Pierożnikow, dostępne 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza 
Rakowieckiego w Hajnówce.

Emilia Rynkowska
więcej na www.hajnowka.pl

W dniach 14-19 września 2020 r. odbyła 
się 39. edycja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiew-
nej.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną jej 
formuła została nieco zmieniona, jednak nie 
ujęło to wyjątkowości tego wydarzenia. Z uwagi 
na problemy z dotarciem chórów zagranicznych 
organizatorzy wprowadzili tryb przesłuchań on-
line, a wszystkie koncerty transmitowane były 
na żywo za pośrednictwem portalu Cerkiew.pl. 

14.09. o godz. 18.00 w Soborze św. Trójcy 
miał miejsce Koncert Inauguracyjny, na któ-
rym zaprezentował się Reprezentacyjny Chór 
Soboru Św. Trójcy z Hajnówki, zaś w formule 
online - Chór Kijowskiej Akademii Duchowej pod 
dyrekcją archimandryty Romana Podłubniaka 
z Kijowa.

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz 
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak. Wśród gości  byli 
m.in. biskup bielski Grzegorz, biskup siemiatycki 
Warsonofiusz, wojewoda podlaski Bohdan Pasz-
kowski, lokalni samorządowcy, duchowieństwo 
itp. 

Festiwalowi towarzyszyły wystawy:
- „Karol Wojtyła. Narodziny” w stulecie 

urodzin Jana Pawła II - przedstawiała naj-
ważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły 

od czasów studenckich, przez okres kiedy był 
robotnikiem, następnie kapłanem, naukowcem, 
aż w końcu papieżem;

- „Z ikoną przez świat…” - prezentowała 
relację z pieszych pielgrzymek z Hajnówki do 
Poczajowskiej Ławry (Ukraina);

- „Arcybiskup Miron - Nieść Pokój, Kochać 
Ludzi” - jej sponsorem jest Urząd Gminy Na-
rewka. Prezentowała trzy główne etapy doj-
rzałego życia Arcybiskupa Mirona. Są to: okres 
odradzania supraskiej ławry, kiedy Władyka był 
jest namiestnikiem, okres pierwszego w historii 
ziemi hajnowskiej arcybiskupa hajnowskiego 
oraz czas sprawowania funkcji Prawosławne-
go Ordynariusza Wojska Polskiego. Arcybiskup 
Miron zginął tragicznie w katastrofie rządowego 
samolotu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleń-
skiem. Wystawę przygotowała Fundacja Ostro-
gskiego.

- „Święte kąty podlaskie oczami młodego 
człowieka” - przygotowana przez Fundacje Fu-
turum z Orli. Była ona podsumowaniem, trwa-
jących pół roku działań projektowych, podczas 
których dzieci poznawały sztukę pisania ikon, 
techniki haftowania ręcznika obrzędowego oraz 
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Szukasz dofinansowania na instalacje 
fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła lub 
termomodernizację? A może zastanawiasz 
się nad zakupem elektrycznego samochodu? 
Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa naszego 
Centrum Energii Odnawialnej!

Oferowana pomoc jest bardzo konkret-
na: nasi eksperci służą fachowym doradz-
twem w zakresie analizy wyboru najkorzyst-
niejszych rozwiązań – w Centrum mieszkańcy 
mogą otrzymać wyliczenia dotyczące wielko-
ści instalacji w odniesieniu do rocznego za-
potrzebowania na energię elektryczną oraz 
zakładanej ilości produkcji prądu. Dodatkowo 
każdy zainteresowany otrzyma koncepcję in-
stalacji fotowoltaicznej bądź solarnej zawie-

rającą propozycję  umieszczenia paneli na 
dachu wraz z analizą zwrotu poniesionych 
kosztów.

Energia odnawialna to przyszłość na-
szego bezpieczeństwa energetycznego. By 
móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, 
niezbędna jest wiedza. Utworzenie Centrum 
ułatwia dostęp do rzetelnych informacji 
o technologiach OZE oraz źródłach finanso-
wania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.

Na stronie https://centrumenergii.com/ 
znajdziesz wiele interesujących informacji. 
Szczególnie polecamy zakładkę „Źródła do-
finansowania” :).

Skorzystaj z pomocy naszego Centrum  
Energii Odnawialnej

Realizowany projekt dot. funkcjonowania 
Centrum oddaje założenia „Planu energetycz-
nego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego 
m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwo-
ści wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w regionie.

Powiat Hajnowski jest jedynym po-
wiatem w Polsce, który posiada opraco-
wany takiego rodzaju plan energetyczny.

Plan charakteryzuje potencjał energii 
znajdujący się na terenie Powiatu Hajnow-
skiego w postaci: energii słonecznej (ogniwa 
termalne, fotowoltaika na dachach, farmy fo-
towoltaiczne), biomasy (drewno, biogaz, odpa-
dy biologiczne), energii wiatrowej, geotermii. 
Dzięki temu przygotowany przez stronę nie-
miecką we współpracy z Powiatem i Gminami 
Plan może być podstawą do podejmowania 
decyzji samorządów w zakresie wdrażania in-
westycji na bazie odnawialnych źródeł energii 
i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środ-
ków unijnych i krajowych.

Zdaniem ekspertów, przy wykorzystaniu 
i inwestowaniu w rozbudowę dostępnych źró-
deł energii, możliwe jest aby Powiat Hajnowski 
stał się samowystarczalny energetycznie. Plan 
jest dostępny na stronie Powiatu Hajnowskie-
go i w Biuletynie Informacji Publicznej samo-
rządu, link:
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/prl/
plan-energetyczny-dla-powiatu-hajnowskie-
go.html

Powstanie Planu to efekt realizacji pol-
sko - niemieckiego projektu „Zasobooszczęd-
ny rozwój regionalny na Podlasiu”, który był 
wdrażany we współpracy z Fundacją Euronatur 

i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald 
e.V. w 2019 r.

Współpraca jest kontynuowana, jej efek-
tem jest powołanie w 2019 r. Centrum Energii 
Odnawialnej.

W ramach zwiększenia wykorzysta-
nia niekonwencjonalnych źródeł energii,  we 
wrześniu 2019 r. Powiat Hajnowski zakończył 
realizację projektu inwestycyjnego Instalacje 
fotowoltaiczne na budynkach należących do 
Powiatu Hajnowskiego. Przedmiotem projektu 
był montaż instalacji fotowoltaicznych o łącz-
nej mocy 91,35 kW służących do wytwarzania 
energii elektrycznej z promieniowania słonecz-
nego na czterech budynkach należących do 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu 
Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu 
Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Hajnówce. Odbioru i uruchomie-
nia technicznego dokonano w końcu września 
2019 r.

Również II LO z DNJB wykorzystuje ener-
gię wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne 
- te zostały zamontowane w ramach projektu 
„Kompleksowa termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Bia-
łoruskiego w Hajnówce”. Przedsięwzięcie było  
zrealizowane w 2018, beneficjentem również 
był samorząd Powiatu Hajnowskiego.

CEO ma dwa przedstawicielstwa:
1) 3 Maja 25 a, 17-200 Hajnówka, 
85 682 21 69;
2) ul. Mickiewicza 74 lok.6, 15-232 Białystok

Katarzyna Miszczuk

Promocja technologii OZE w powiecie
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tradycję aranżacji świętych kątów 
w podlaskich domach. Dzięki uprzej-
mości mieszkańców Starego Korni-
na, Orli, Dubicz Cerkiewnych, Istoku, 
Orzeszkowa oraz Mikłasz uwiecznio-
ne zostały święte kąty znajdujące się 
w starych, wiejskich chatach.

Dodatkowo odwiedzający te 
wystawę w dolnej cerkwi Soboru Św. 
Trójcy mieli wstęp do miejsca, gdzie 
pochowany jest ks. Antoni Dziewia-
towski (założyciel parafii). Znajduje 
się tam także wystawa poświęcona 
jego życiu. 

- „Chrońmy mokradła” - po-
wstała w ramach projektu „Spo-
łeczna kontrola gospodarowania 
ekosystemami rzecznymi w Polsce”, 
realizowanego przez Stowarzyszenie 
Centrum Ochrony Mokradeł.

Wystawy można było oglądać 
przez cały tydzień. Prócz wystaw 
odbywały się także koncerty towa-
rzyszące. Festiwalowe chóry zapre-
zentowały cerkiewny repertuar m.in.

- w Bielsku Podlaskim, Sie-
miatyczach (transmisja do obej-
rzenia: https://www.facebook.
com/CerkiewZmartwychwstania-
PanskiegoWSiemiatyczach/vide-
os/2742548439346991/), Nowo-
berezowie, Michałowie. Tradycyjna 
„Uczta folklorystyczna” z Białowieży 
została przeniesiona na teren Nadle-
śnictwa Hajnówka (Kolejki Leśne). Nie 
przeszkodziło to jednak uczestnikom 
w dobrej zabawie. 

16 września upłynął pod zna-
kiem naukowych rozważań nad 
problemami wykonawczymi du-
chowo-artystycznych przesłań mu-
zyki cerkiewnej. Seminarium miało 
miejsce w Prawosławnym Studium 
Psalmistów w Hajnówce, któremu 
przewodniczył prof. Włodzimierz Wo-
łosiuk. Uczestniczyli w nim chórzyści, 
dyrygenci, psalmiści z okolic oraz dal-
szych zakątków Polski. 

W tym roku liczba dni przesłu-
chań konkursowych została zmniej-
szona z trzech do dwóch. Wynikało to 
z mniejszej liczby zgłoszeń oraz bez-
pieczeństwa sanitarnego. Odbywały 
się one w dniach 17-18 września od 
godz. 16.00. Przystąpiło do nich 18 
chórów - 10 z Polski (w formule sta-
cjonarnej) i 8 z zagranicy Białorusi, 
Rosji, Łotwy, Ukrainy (w formule on-
line). Chóry oceniało profesjonalne 
jury w składzie: prof. dr hab. Włodzi-
mierz Wołosiuk (przewodniczący),  
ks. protodiakon Bazyli Dubec, Irene-
usz Ławreszuk, prof. dr hab. Grzegorz 
Pecka (online). 

W sobotnie popołudnie pozna-

liśmy laureatów tegorocznego Fe-
stiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cer-
kiewnej. Jury podkreślało, iż mimo 
trudności organizacyjnych udało się 
zachować wysoki poziom artystyczny. 
Szczególna uwaga została zwrócona 
na coraz to lepsze wykonania chórów 
wiejskich oraz miejskich, oraz chęć 
z ich strony prezentowania swoich 
umiejętności na tak prestiżowym, 
międzynarodowym wydarzeniu. Na-
grodzeni zostali: 
W kategorii chórów parafialnych 
wiejskich:
I miejsce – Chóru Młodzieżowego 

„Omofor”, Nowozasimowiczy (Bia-
łoruś)

II miejsce ex-aequo 
– Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. 

Archanioła Michała w Orli (Polska)
- Chór Parafii Prawosławnej pw. Cu-

downego Obrazu Zbawiciela w Ro-
gawce (Polska)

Trzeciego miejsca nie przyznano.
W kategorii chórów parafialnych 
miejskich:
I miejsce ex-aequo – Chór Parafii 

Prawosławnej pw. Św. Mikołaja, Ir-
pień (Ukraina)

Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. 
Proroka Eliasza w Dojlidach, Biały-
stok (Polska)

II miejsce – Chór Parafii Prawosław-
nej pw. Narodzenia Przenajświęt-
szej Bogurodzicy w Bielsku Podla-
skim (Polska)

III miejsce – Chór Parafii Prawosław-
nej pw. Św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Siemiatyczach (Polska)

W kategorii chórów dziecięco – 
młodzieżowych:
I miejsce – Młodzieżowego Chóru 

Szkoły Podstawowej nr. 201 „Fest” 
z Mińska (Białoruś)

II miejsce ex-aequo 
– Chór Dziecięco-młodzieżowy Sobo-

ru Św. Trójcy w Hajnówce (Polska)
- Chór Dziecięco-młodzieżowy przy 

szkółce niedzielnej Cerkwi Prawo-
sławnej pw. Wszystkich Świętych 
„Łampada”, Kursk (Rosja)

III miejsce – Chór Młodzieżowy Cer-
kwi Prawosławnej pw. Narodzenia 
Pańskiego w Grodnie (Białoruś)

W kategorii chórów innych:
I miejsce – Chór Duchowieństwa Die-

cezji Warszawsko-Bielskiej (Polska)
II miejsce – Zespół Wokalny Młodzie-

żowego Domu Kultury w Białym-
stoku „Esperimento” w Białymstoku 
(Polska)

III miejsce – Zespół Wokalny „Armo-
nia” z Białegostoku (Polska)

W kategorii chórów akademickich:
I miejsce – Chór Kameralny „Błaho-

wiest” z Rygi (Łotwa)

Cd. ze str. 1 II miejsce – Chór „Doros” z Moskwy 
(Rosja)

III miejsce – Zespół Wokalny „Recha”, 
Mozyr (Białoruś)

Ponadto Jury przyznało Wyróż-
nienie dla:
Chóru Psalmistów i Dyrygentów Pol-

skiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego (Polska).

Nagrodzone chóry zaprezento-
wały się ponownie z przepięknym sa-
kralnym repertuarem podczas I Kon-
certu Galowego w Hajnówce oraz  
II Koncertu Galowego w Białymstoku. 

W mniejszym zakresie, z mniej-
szą ilością artystów, lecz w równie 
uduchowionej atmosferze muzyki 
cerkiewnej, która ujmuje nawet naj-
twardsze serca, daje czas do refleksji 
nad codziennością, zatrzymuje w tej 
wielkiej gonitwie. Tak można podsu-
mować tegoroczny festiwal. 

Przed organizatorami wielkie 
wyzwanie - to przyszłoroczna jubile-
uszowa 40. edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki. 
Mamy nadzieję, że wówczas spotka-
my się już w tradycyjnym majowym 
czasie. 

XXXIX Międzynarodowy Fe-
stiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cer-
kiewnej 14-19.09.2020r. został 
dofinansowany ze środków: Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego, Urzędu 
Miasta Białystok, Starostwa Powia-
towego w Hajnówce, Urzędu Miasta 
Białystok, Urzędu Gminy Hajnówka, 
Urzędu Gminy Czyże, a także wsparty 
przez sponsorów.

Stowarzyszenie „Miłośnicy Mu-
zyki Cerkiewnej”, Społeczny Komitet 
Organizacyjny wraz z Biurem Festi-
walowym kierują serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy wsparli 
finansowo i osobowo organizację 
tegorocznego wydarzenia. Wielkie 
podziękowania należą się portalowi 
cerkiew.pl, dzięki któremu za pośred-
nictwem transmisji online mogliśmy 
dotrzeć z koncertami festiwalowymi 
i muzyką cerkiewną do szerszego 
grona odbiorców nie tylko w regio-
nie, ale także w kraju i za granicą. 
Wszystkie transmisje są dostępne 
m.in.  na you tube cerkiew.pl, fb.com/
hajnowskiednimuzykicerkiewnej, 
www.festiwal.cerkiew.pl. 

Festiwal odbył się z Błogosła-
wieństwa Jego Eminencji Najprze-
wielebniejszego Sawy Metropolity 
Warszawskiego i całej Polski oraz pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy.     Emilia Korolczuk

fot. Tomasz Grześ
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Hajnowski szpital realizuje 
pilotażowy program centrów zdro-
wia psychicznego – to pionierskie 
przedsięwzięcie, mające na celu 
wdrożenie innowacyjnego lecznictwa 
psychiatrycznego. Program zakłada 
przeniesienie ciężaru opieki psychia-
trycznej (izolacyjnej) do środowiska 
lokalnego. Pacjent doświadczający 
kryzysu psychicznego, który zgłosi 
się do CZP otrzyma bezpłatną po-
moc. Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Hajnówce zostało utworzone we-
dług wytycznych Narodowego Pro-
gramu Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go. Funkcjonuje od lipca 2018 roku. 
Jest pierwszą placówką oferującą 
kompleksową pomoc psychiatrycz-
ną, psychologiczną oraz psychote-
rapeutyczną w ramach świadczeń 
finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Do Centrum możemy udać się 
z każdym problemem, który nas tra-
pi - bez względu na jego przyczynę, 
którą mogą być np. kłopoty osobiste, 
zdrowotne, ze snem czy myśli sa-
mobójcze - każdy pacjent zostanie 
potraktowany z należytą uwagą, 
a otrzymana pomoc dopasowana do 
potrzeb. Może przybrać formy terapii 
indywidulanej lub grupowej, lecze-
nia w trybie dziennym, regularnych 
konsultacji, leczenia opartego na 

wizytach specjalistów w domu czy 
interwencji jednorazowej. Pilotażowy 
program funkcjonowania Centrum 
Zdrowia Psychicznego ma zmienić 
oblicze psychiatrii, upowszechnić 
i ułatwić dostęp do terapii a jedno-
cześnie poprawić proces leczenia 
i komfort samego pacjenta – mogą-
cego udać się po pomoc w miejscu 
zamieszkania. 

Centrum Zdrowia Psychiczne-
go w Hajnówce jest odpowiedzialne 
za udzielanie wszystkim potrzebu-
jącym z rejonów powiatów: hajnow-
skiego, bielskiego i siemiatyckiego 
kompleksowej pomocy psychiatrycz-
nej, w warunkach:
• stacjonarnych (Oddział Psychia-

tryczny z 55 łóżkami):
Oddział psychiatryczny w Hajnówce 
na bazie szpitala wielospecjalistycz-
nego realizuje nowoczesne trendy 
w lecznictwie psychiatrycznym 
i zgodnie z założeniami Narodowe-
go Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego. Pacjenci oddziału mają 
możliwość korzystania na miejscu 
z konsultacji lekarzy innych specjal-
ności oraz diagnostyki obrazowej 
i laboratoryjnej.
Hajnówka - tel. 85 682 91 54
• dziennych (Oddział Psychiatryczny 

z 8 miejscami):
Oddział Dzienny Psychiatryczny 

jest oddziałem koedukacyjnym. To 
miejsce dające możliwość korzy-
stania z programów treningowych 
i warsztatów pacjentom, których 
stan zdrowia jest na tyle dobry, że 
nie wymagają hospitalizacji cało-
dobowej. Zajęcia na oddziale trwają 
od godziny 8.00 do 14.00, po czym 
pacjenci wracają do swojego środo-
wiska: domu, rodziny.

Hajnówka - tel. 85 682 90 04
• ambulatoryjnych (poradnia zdrowia 

psychicznego):
Poradnia zdrowia psychicznego 
w Hajnówce, Bielsku Podlaskim 
i Siemiatyczach 

Poradnia Zdrowia Psychiczne-
go dla Dorosłych świadczy usługi dla 
osób powyżej 18 roku życia w zakre-
sie diagnozy psychiatrycznej i psy-
chologicznej, leczenia oraz terapii 
zaburzeń psychicznych. Wykwalifiko-
wana kadra Poradni udziela pomo-
cy dorosłym osobom w sytuacjach 
kryzysowych, zmagającym się m. 
in. z trudnościami, emocjonalnymi, 
skutkami przewlekłego stresu, zabu-
rzeniami lękowymi, nastroju, odży-
wiania, snu jak oraz w wielu innych 
problemach. W ramach PZP świad-
czone są również wizyty domowe.
Hajnówka - tel. 85 682 90 04
Bielsk Podlaski - tel. 575 070 035; 
85 307 00 35

Centrum Zdrowia Psychicznego w SP ZOZ
Siemiatycze - tel. 85 656 14 74
•  leczenia środowiskowego (domo-

wego) w ramach, której pacjent 
oraz jego rodzina może uzyskać 
wsparcie lekarza i psychologa, te-
rapeuty środowiskowego w warun-
kach domowych:

Zespół leczenia środowiskowe-
go na terenie powiatów hajnowskie-
go, bielskiego i siemiatyckiego

Zespół Leczenia Środowisko-
wego (domowego) to forma terapii 
dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi. Podstawową formą kontaktu 
są wizyty domowe.

Kompleksowość opieki nad 
zdrowiem psychicznym zapewniają:

Punkt Zgłoszeniowo-Koordy-
nacyjny w Hajnówce i Siemiatyczach 
działający od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00 udziela infor-
macji o zakresie działania centrum 
i możliwości uzyskania świadczeń 
opieki zdrowotnej. Hajnówka, ul. Doc. 
Adama Dowgirda 9, tel.(85) 682 90 
04 Siemiatycze ul. Szpitalna 8, tel. 
(85) 656 14 74

Pilotaż jest finansowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Jego 
realizację nadzoruje i koordynuje 
Minister Zdrowia przy pomocy Biu-
ra ds. Pilotażu. Program pilotażowy 
jest realizowany od 1 lipca 2018 r., 
a jego zakończenie planowany jest 

na 30 czerwca 2021r. CZP w Haj-
nówce liczy 83 osoby, w tym m.in. 
11 lekarzy psychiatrów, 4 psycho-
terapeutów,  11 psychologów, 10 
terapeutów środowiskowych, 4 
terapeutów zajęciowych, 26 pielę-
gniarek. Rocznie ze świadczeń CZP 
korzysta ponad 4,5 tys. pacjentów.

Szpital w realizacji projektu 
pilotażowego poszedł o krok dalej 
-  projekt jest kompatybilny z przed-
sięwzięciem polegającym na prze-
budowie z rozbudową istniejącego 
Oddziału Psychiatrycznego i zespołu 
poradni w celu utworzenia Centrum 
Zdrowia Psychicznego w SP ZOZ 
w Hajnówce. Uroczystego otwarcia 
zmodernizowanego budynku do-
konano w sierpniu br. Przebudowa 
z rozbudową Centrum Zdrowia Psy-
chicznego SPZOZ w Hajnówce była 
realizowana w latach 2018 – 2020. 
Wartość inwestycji opiewa na gru-
bo ponad  9,6  mln zł. Większość 
tej kwoty – blisko 6,5 mln zł - to 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego (Oś Priorytetowa VIII. 
Infrastruktura dla użyteczności pu-
blicznej,  Działania 8.4 Infrastruk-
tura społeczna,  Poddziałania 8.4.1. 
Infrastruktura ochrony zdrowia). 

Katarzyna Miszczuk

Choć polski rynek samocho-
dów używanych jest ogromny, zna-
lezienie modelu, jakiego szukamy, 
na dodatek w stanie, jakiego sobie 
życzymy, może nam zająć sporo 
czasu. A nawet jeśli uda nam się 
kupić wymarzone autko, nigdy nie 
ma pewności, że zakup przebie-
gnie bezproblemowo. Konsumen-
cie - w razie problemów nie jesteś 
bezradny.
Przepisy chronią kupującego 

Kupujesz auto z drugiej ręki 
w komisie (a więc od przedsiębior-
cy)? Chronią Cię przepisy Kodeksu 
Cywilnego odnośnie rękojmi (Dz.U. 
z 2019, poz. 1145, art. 560 – 576). 
Nawet w sytuacji, gdy rzecz sprze-
dana stanowi własność osoby 
trzeciej albo jeżeli jest obciążona 
prawem osoby trzeciej (art. 556). 
Sprzedawca odpowiada z tytułu 
rękojmi, jeżeli wada fizyczna zo-
stanie stwierdzona przed upływem 
dwóch lat. Co więcej, jeśli wada fi-
zyczna została stwierdzona przed 
upływem roku od dnia wydania 
rzeczy sprzedanej, domniemywa 
się, że owa usterka lub jej przy-
czyna istniała w chwili przejścia 
w posiadanie kupującego (w dru-
gim roku obowiązywania rękojmi 
i stwierdzeniu wady w tym okresie, 
na kupującym spoczywa obowią-
zek udowodnienia, że wada istniała 
w chwili posiadania auta). Niemniej 
uprzedzamy – sprzedawca jest 
zwolniony od odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący 
wiedział o wadzie w chwili zawar-
cia umowy (stan wiedzy nt. stanu 
technicznego auta warto uściślić 
w umowie – zapis na papierze to 
mocny dowód w przypadku kon-
fliktu ze sprzedawcą), ponadto 

nie odpowiada za wady, które są 
efektem eksploatacji auta (także  
próba zmiany klocków hamulco-
wych na koszt sprzedającego jest 
z góry skazana na porażkę). Jeżeli 
rzecz sprzedana ma wadę, kupu-
jący może złożyć oświadczenie 
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu 
od umowy, chyba że sprzedawca 
niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla kupującego wy-
mieni rzecz wadliwą na wolną od 
wad albo wadę usunie (art. 560). 
Jest jeszcze trzecia możliwość - 
konsument może zamiast zapropo-
nowanego przez sprzedawcę usu-
nięcia wady, żądać wymiany rzeczy 
na wolną od wad albo usunięcia 
wady. Rozsądnie formujmy swoje 
żądania, bo prawo hamuje także 
zapędy konsumentów – jeśli  do-
prowadzenie rzeczy do zgodności 
z umową w sposób wybrany przez 
kupującego jest niemożliwe albo 
wymagałoby nadmiernych kosz-
tów w porównaniu ze sposobem 
proponowanym przez sprzedawcę, 
może on odmówić zadośćuczy-
nienia żądaniu kupującego (art. 
560-  561). Ponadto kupujący nie 
może odstąpić od umowy, jeżeli 
wada jest nieistotna. Dlatego też 
nie warto stawiać sprawy na ostrzu 
noża, zawsze lepiej spróbować się 
dogadać (oczywiście wiadomo, 
że życie pisze różne scenariusze 
i zawsze możemy „naciąć się” na 
nieuczciwego sprzedawcę – jeśli 
nie jesteśmy w stanie wyegzekwo-
wać swoich praw, pozostaje dro-
ga sądowa). O stwierdzeniu wady 
sprzedawcę powinniśmy powiado-
mić niezwłocznie, a swoje żądania 
skierować na piśmie (list polecony, 
e-mail) - sprzedawca ma 14 dni 

na ustosunkowanie się. Jeśli tego 
nie zrobił, uważa się, że żądanie 
to uznał za uzasadnione (art. 561). 

A co w przypadku, gdy sprze-
dającym jest osoba fizyczna? 
Niestety, tu sytuacja jest bardziej 
skomplikowana: w razie braku osią-
gnięcia porozumienia, wątpliwości 
rozstrzyga sąd powszechny.

Kłopotów możemy uniknąć 
stosując kilka wskazówek. Przede 
wszystkim: konsumencie – kupu-
jesz auto? Przeczytaj umowę! To 
sztandarowa zasada tym bardziej, 
że przepisy prawa przewidują  
możliwość rozszerzenia, ogranicze-
nia lub wyłączenia odpowiedzial-
ności z tytułu rękojmi (art. 558).  
Jeżeli kupującym jest konsument, 
sprzedawca może ograniczyć czas 
trwania rękojmi do roku od dnia 
wydania rzeczy kupującemu (art.  
568 § 1). Co więcej, kupując w ko-
misie zwróć uwagę na oznaczenie 
sprzedającego – umowa powinna 
być zawarta z komisem a nie osobą 
fizyczną (nieuczciwi przedsiębiorcy 
podają swoje dane, w ten sposób 
pozbawiając kupującego prawa do 
dochodzenia roszczeń z tytułu rę-
kojmi).  Czytaj umowę, zanim zde-
cydujesz się na transakcję! 
Bogaty wachlarz najpopular-
niejszych wad - na co zwracać 
uwagę

Następna sprawa - przed za-
kupem dokładnie prześwietl auto, 
żeby się nie okazało, że „nie wy-
magający wkładu finansowego”, 
„bezwypadkowy”  samochód to 
w rzeczywistości przygotowany 
pod sprzedaż „złom”. Podstawą 
wszelkich podstaw jest spraw-
dzenie dokumentów pojazdu 
i numeru VIN.  Numer VIN wiele 

powie nam o aucie –  to unikatowy 
numer identyfikujący dany egzem-
plarz samochodu, taki „samocho-
dowy” PESEL. Nie ma dwóch sa-
mochodów o tym samym numerze 
VIN, każdy samochód ma swój. Nu-
mer VIN określa m.in. rok produkcji 
auta i oznaczenie fabryki, w której 
został wyprodukowany. Minister-
stwo Cyfryzacji umożliwiło planują-
cym zakup z drugiej ręki sprawdze-
nie interesującego nas samocho-
du, motocyklu lub innego pojazdu 
zarejestrowanego w Polsce. Dane 
otrzymywane dzięki usłudze Histo-
ria Pojazdu (https://historiapojaz-
du.gov.pl/) mogą pomóc w  ocenie 
stanu technicznego pojazdu oraz 
potwierdzeniu wiarygodności oferty 
sprzedawcy. Aby sprawdzić pojazd 
należy wpisać numer VIN, numer 
rejestracyjny oraz datę pierwszej 
rejestracji w Polsce. 

Żeby nie okazać się przy-
słowiowym Polakiem mądrym po 
szkodzie, w trakcie oględzin auta 
zwróćmy uwagę na kilka elemen-
tów.  Najwięcej o kondycji auta po-
wie test na zimnym silniku. Przed 
jazdą próbną, warto zajrzeć pod 
maskę – zwróćmy uwagę nie tylko 
na temperaturę silnika (ciepły po-
winien wzbudzić naszą uwagę, bo 
„rozgrzane” auto może nie wyka-
zać problemów z odpalaniem), ale 
również połączenia śrubowe czy 
ewentualne ślady spawów. Oceń-
my również stan  zewnętrzny auta, 
szczególną uwagę zwracając na 
wygląd opon i progów, grubość la-
kieru, ewentualnych warstw szpa-
chli. Kolejną kwestią jest spraw-
dzenie poziomu płynów i ich stanu 
(np. płyn chłodniczy z domieszką 
oleju może sygnalizować kłopoty). 

A podczas próbnej jazdy warto 
zwrócić uwagę na sprawność sil-
nika, skrzyni biegów i elektronikę – 
naszą czujność powinny w wzmóc 
niegasnące kontrolki lub zapalające 
się w trakcie jazdy (zwłaszcza te 
sygnalizujące brak płynu chłodni-
czego lub silnika).

Oczywiście, co sprytniejsi 
„magikowie” mogą tak przygo-
tować auto, że dla laika niektóre 
sprawy wykonane przez blacha-
rza, mechanika i lakiernika mogą 
być niezauważalne. Dlatego dobrą 
praktyką jest sprawdzenie auta na 
przeglądzie technicznym poprze-
dzającym zakup -  opłata w wyso-
kości kilkudziesięciu zł zaboli mniej 
niż strata kilku tysięcy w razie nie-
szczęśliwego zakupu. Najczęściej 
występujące wady to zaniżony 
przebieg, ukryta powypadkowa 
przeszłość pojazdu, wyklepane 
blacha – czyli te z usterek, których 
nie wykryjmy pobieżnie oglądając 
auto. Na przeglądzie wyjdą rów-
nież takie „kwiatki” jak problemy 
z silnikiem, podrasowane podwozie, 
ślady korozji i spawów.

Decyzja o kupnie auta powin-
na być przemyślana i poprzedzona 
konkretnymi działaniami.  Pozwoli 
nam to zaoszczędzi czas, nerwy 
i pieniądze. W przypadku sporu, 
poradę prawną uzyskamy korzy-
stając z pomocy radcy prawnego 
lub w punkcie nieodpłatnej pomo-
cy prawnej (Rzecznik Konsumentów 
zajmuje się wyłącznie poradnic-
twem relacji konsument – przed-
siębiorca).

Katarzyna Miszczuk
Konsultacja merytoryczna:  

Danuta Ługowoj, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów 

Kupno auta z drugiej ręki – co warto wiedzieć
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W czwartkowe popołudnie, 17 września 
2020 r. w Hajnówce zawyły syreny alarmowe. 
Równo 81 lat temu Armia Czerwona przekro-
czyła wschodnie granice naszego kraju. 

Przedstawiciele władz samorządowych 
Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego 
i Gminy Wiejskiej Hajnówka uczcili pamięć 
ofiar agresji ZSRR na Polskę. Wspólnie złoży-
li kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem im. 
plut. Bolesława Bierwiaczonka, pod pomnikiem 
Pułku 3. Strzelców Konnych w Parku Miejskim, 

na grobach ofiar zbrodni niemieckich zamor-
dowanych w latach 1941-1943 na Cmentarzu 
Prawosławnym oraz w Budach.

Kwiaty złożyli Zastępca Burmistrza Mia-
sta Hajnówka Ireneusz Kiendyś, Sekretarz Mia-
sta Jarosław Grygoruk, Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Hajnówka Janusz Puch, Wicesta-
rosta Hajnowski Joanna Kojło, Sekretarz Gminy 
Aleksander Kulik oraz Dyrektor Biblioteki Miej-
skiej w Hajnówce Maria Skwarczyńska.

Ewa Zubrycka

Obchody 81. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

Zaszczep się przeciwko grypie! Dyrekcja 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Hajnówce informuje, że od września 
trwa sezon szczepień przeciwgrypowych.

Szczepienia osób zainteresowanych wyko-
nywane będą w gabinetach zabiegowych Przy-
chodni Rejonowej Nr 1 i Przychodni Rejonowej 
Nr 2 oraz gabinetach szczepiennych Gminnych 
Ośrodków Zdrowia. Koszt jednostkowy szczepie-
nia wraz z iniekcją wynosi 45 zł. Zakłady pracy 
i instytucje zainteresowane grupowym szczepie-
niem swoich pracowników są proszone o sporzą-
dzenie stosownych wykazów (z podaniem imienia 
i nazwiska pracownika, numeru PESEL oraz adre-
su zamieszkania) i przekazanie ich do najbliższe-
go punktu szczepiennego.  Wszelkie informacje 
na ten temat uzyskać można pod numerem  
tel. (85) 682 91 73 (pielęgniarka koordynująca 
program szczepień).       

Przypominamy jednocześnie możliwości 
bezpłatnego szczepienia - szczepionka przeciwko 
grypie znalazła się na nowej, obowiązującej liście 
leków refundowanych. Dla osób po 75 roku życia 
szczepienie będzie bezpłatne, a dla wielu osób 
znacznie tańsze niż wcześniej. Od 1 września 
szczepienia przeciwko grypie będą w połowie 
refundowane dla:
• najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 5 lat 

(dzieciom podaje się szczepionkę donosowo)
• dorosłych chorych przewlekle (np. z choroba-

mi metabolicznymi, kardiologicznymi, oddecho-
wymi, po transplantacjach)

• kobiet w ciąży

• dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.
Do szczepienia kwalifikuje lekarz, który wy-

stawia też receptę na szczepionkę. Szczepienie 
może wykonać wyłącznie lekarz lub pielęgniarka.

Pamiętajmy, że z grypą nie ma żartów. 
Choroba ta trapi ludzkość od zarania dziejów (po 
raz pierwszy została opisana przez ojca medycy-
ny Hipokratesa), a zaświadczenie o jej zabójczej 
skuteczności wystawiła historia – w zasadzie 
jeśli jakaś choroba mogłaby odebrać dżumie 
historyczny tytuł masowego zabójcy, to była by 
to szerząca się w latach 1918-1919  pandemia 
grypy – a dokładnie jej odmiana zwana hiszpan-
ką.  Oczywiście przyczyny tak tragicznej skutecz-
ności choroby z początku XX w., gdy większość 
znanych obecnie metod leczenia czekało dopiero 
na odkrycie, nijak mają się do nowoczesnego XXI 
w. Ale faktem jest, że grypa ma zabójczo duży 
potencjał i pomimo rozwoju medycyny nie udało 
się jej okiełznać na tyle, by straciła swoją śmier-
cionośną moc. To niebezpieczna choroba – ata-
kuje nagle, zaś  objawy ogólne mogą wskazywać 
na przeziębienie. Nie lekceważmy ich -  powikła-
nia narażają na hospitalizację a nawet ryzyko 
śmierci – zagrożenie dotyczą w szczególności 
osób  cierpiących na przewlekłe choroby układu 
krążenia i oddechowego, chorych na cukrzycę 
oraz osób powyżej 50. lat. Ale grypy można unik-
nąć – wystarczy się zaszczepić i wspierać układ 
odpornościowy - już proste czynności takie jak 
mycie rąk czy zasłanianie twarzy przy kichaniu 
lub kaszlu pozwalają chronić siebie i innych. Za-
dbaj o siebie i swoich bliskich. Katarzyna Miszczuk

Sezon na szczepienia przeciw grypie  
- zadbaj o swoje zdrowie

Laptopy i środki ochrony indywidualnej 
otrzymają dzieci pozostające w pieczy zastęp-
czej. To efekt realizacji projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19”. Na to przedsięwzięcie Po-
wiat Hajnowski pozyskał 214 533,00 zł. Umowa 
o dofinansowanie została podpisana 24 lipca br. 
pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Starostą Haj-
nowskim Andrzejem Skiepko.

Dzieci z rodzin zastępczych w Powie-
cie Hajnowskim w razie konieczności podjęcia 
nauki zdalnej, będą korzystać z nowych kom-
puterów. Powiat Hajnowski przekazał łącznie 
66 zestawów z oprogramowaniem. Ponadto, 
w ramach realizacji projektu dokonano zaku-
pu środków ochrony indywidualnej (maseczki, 
rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezyn-
fekcji) oraz wyposażono miejsce kwarantanny 
w Domu Dziecka w Białowieży. Na tym nie ko-
niec zakupów – w ramach projektu samorząd  

Laptopy i środki higieny przekazane
zakupi także urządzenia wielofunkcyjne.

Wsparciem objęto 45 form pieczy zastęp-
czej, w tym 35 rodzin zastępczych spokrewnio-
nych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 
rodzinne domy dziecka i Dom Dziecka im. Haliny 
Kopalińskiej w Białowieży.  

Przedsięwzięcie „Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19”. jest realizowane przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partner-
stwie z Urzędami Wojewódzkimi, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój na lata 2014–2020. Dotacja, jaką otrzyma 
Powiat Hajnowski jest sumą środków unijnych 
(180 808, 41) i krajowych (33 724,59). Cieszę 
się, że pomoc trafi do tego obszaru polityki spo-
łecznej, który potrzebuje interwencji. Wielokrotnie 
dziękowałem Panu Wojewodzie Bohdanowi Pasz-
kowskiemu – jako reprezentantowi Prezesa Rady 
Ministrów w terenie, za współpracę i zaanga-

żowanie w sprawy regio-
nu Puszczy Białowieskiej, 
podziękuję również teraz. 
Każde wsparcie, każda ini-
cjatywa w tak trudnym dla 
nas wszystkich czasie jest 
niezwykle ważna także ze 
względów gospodarczych 
– realizacja projektów to 
impuls dla rozwoju przed-
siębiorstw oraz partner-
stwa publiczno – prywat-
nego – mówi Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

5 września 2020 r., podczas 9. edycji 
prezydenckiej akcji Narodowego Czytania, 
lekturą było wybitne dzieło polskiego roman-
tyzmu - „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 

Organizatorem Narodowego Czytania 
w naszym mieście była Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. dr. T. Rakowieckiego, przy wsparciu 
technicznym Hajnowskiego Domu Kultury. Wy-
jątkowo, tegoroczne czytanie przenieśliśmy do 
sali kolumnowej HDK. Tradycyjnie, akcję spe-
cjalnym patronatem otoczył Burmistrz Miasta 
- Pan Jerzy Sirak. 

Do wspólnego czytania najwybitniej-
szych dzieł literatury polskiej zapraszamy 
przedstawicieli różnych środowisk i instytucji, 
staramy się integrować pokolenia, stąd i w tym 
roku, obok przedstawicieli władz miasta, dy-
rektorów i pracowników placówek kultury, do 
czytania zaangażowaliśmy młodzież szkolną. 
Tegoroczna uroczystość wpisała się dodat-
kowo w realizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną projekt „Hajnówka Dostępna – pro-

gram dostępności miasta w sferach kultury 
i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi 
z miasta Matera”.

Gościem specjalnym imprezy była aktor-
ka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Wę-
gierki w Białymstoku – Pani Justyna Godlew-
ska - Kruczkowska,  która przebrana w piękną, 
teatralną suknię, pełniła honory prowadzącej 
uroczystość. Po powitaniu gości i publiczności 
przez Panią dyrektor MBP – Marię Skwarczyń-
ską, głos zabrał burmistrz Jerzy Sirak, wyra-
żając swoje zadowolenie, że mimo obecnie 
trudnych czasów, hajnowianie potrafią zebrać 
się, by wspólnie celebrować to wielkie święto 
literatury polskiej. Właśnie na tę okoliczność, 
hajnowianka Franciszka Kalinowska, popeł-
niła wiersz „Moje Narodowe Czytanie”,  który 
odczytała widowni przed oficjalnym rozpoczę-
ciem wspólnej lektury „Balladyny”.  

Tekst: Joanna Kisielewicz, zdjęcia: Alicja 
Karczewska, Agnieszka Kazberuk

Narodowe Czytanie 2020 w Hajnówce
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